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Abstract
The purpose of this thesis was to 1) study Pamanika in Buddhism, 2) study
the history of monks who were foremost apostles, and 3) study the Pamanika of
monks who were foremost in teaching the principles. This research was qualitative
research.
The studies were found that the 4-Pamanika refer to people who measure,
judge or take standard of the beliefs in four kinds of people. First, Rupa-pamana is
one whose faith depends on good appearance, Second, Ghosa-pamana is one who
measures by voice or reputation. Third, Lukha-pamana is one whose faith depends
on aesthetics and material objects. Fourth, Dhamma-pamana is one whose faith
depends on morality and righteousness.
The 4 monks who were foremost of teaching are: Nanta Thera, a monk who
was foremost of protecting senses, Kutatpattat Thera was a monk who was foremost
of beautiful voice. Mokarad Thera was a monk who was foremost of wearing robe,
and Pannunman Thera was a monk who was foremost of preaching. The 4 thera or
monks set their journey differently in the past depending on the individual's
character and passion of Pamanika

ง
The faith or belief in the Pamanika of the four monks would be affected both
advantageously and disadvantageously for the spreading of Buddhism. The
advantage was that it brought people in India to follow Buddhism more and more.
The disadvantage results were different according to the Pamanika of Buddhists’ faith
excepted for Dhamma-pamana which was the way of true happiness.
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๓.๓ ประวัติพระโมฆราชเถระ
๓.๓.๑ พระโมฆราชเถระออกบวชและบรรลุเป็นพระอรหันต์
๓.๓.๒ อดีตกาลของพระโมฆราชเถระ
๓.๓.๓ เอตทัคคะ และความปารถนาจากอดีตของพระโมฆราชเถระ
๓.๔ ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
๓.๔.๑ พระปุณณมันตานีบุตรออกบวชและสาเร็จอรหัตผล
๓.๔.๒ อดีตกาลของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
๓.๔.๓ เอตทัคคะ และความปารถนาจากอดีตของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ

๒๗
๒๘
๒๙
๒๙
๓๐
๓๑
๓๑
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๘
๔๐
๔๐
๔๒
๔๓
๔๗
๕๑
๕๒
๕๓
๕๓
๕๔
๕๗
๕๙
๖๒
๖๖
๖๙
๗๑
๗๑
๗๒
๗๕

ซ

บทที่ ๔ ปมาณิกาและการเผยแผ่
๔.๑ การเผยแผ่ศาสนาของพระนันทเถระ
๔.๑.๑ ผลดีของรูปลักษณะอันงดงามที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
๔.๑.๒ ผลเสียของรูปลักษณะอันงดงามที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
๔.๑.๓ ผลกระทบของรูปัปปมาณิกาต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน
๔.๒ การเผยแผ่ศาสนาของพระลกุณฏกภัททิยเถระ
๔.๒.๑ ผลดีของเสียงอันไพเราะน่าฟังที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา

๗๘
๗๙
๘๑
๘๑
๘๒
๘๒
๘๔

๔.๒.๒ ผลเสียของเสียงอันไพเราะน่าฟังที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา

๘๕

๔.๒.๓ ผลกระทบของโฆสัปปมาณิกาต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน

๘๖

๔.๓ การเผยแผ่ศาสนาของพระโมฆราชเถระ
๔.๓.๑ ผลดีของความสมถะเศร้าหมองที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
๔.๓.๒ ผลเสียของความสมถะเศร้าหมองที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
๔.๓.๓ ผลกระทบของลูขัปปมาณิกาต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน
๔.๔ การเผยแผ่ศาสนาของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
๔.๔.๑ ผลดีของความเป็นธรรมกถึกที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
๔.๔.๒ ผลกระทบของธัมมัปปมาณิกาที่มีต่อการเผยแผ่ศาสนาในปัจจุบัน

๘๖
๘๘
๘๘
๘๙
๘๙
๙๒
๙๓

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๒ ข้อเสนอแนะ

๙๔
๙๔
๙๘

บรรณานุกรม

๙๙

ประวัติผู้วิจัย

๑๐๒

ฌ

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่
แผนภาพที่ ๑

หน้า
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายนันทะและเจ้าชายสิทธัตถะ

๔๐

คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ
ก. คาย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฏก
อักษรย่อชื่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหา
จุฬาเตปิ ฏกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎ กภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย พุทธศักราช
๒๕๓๙ การอ้างอิงใช้ระบุ เล่ม/ ข้อ/ หน้า หลังคําย่อชื่อคัมภีร์ ตัวอย่างเช่น วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๒/๑๒
หมายถึง วินยปิฏก มหาวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๔ ข้อ ๑๒ หน้า ๑๒. และ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๒/๑๘
หมายถึง วินัยปิฎก มหาวรรค ภาษาไทย เล่ม ๔ ข้อ ๑๒ หน้า ๑๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระวินัยปิฎก
เล่ม คาย่อ
๒ วิ.มหา.
๔ วิ.ม.

ชื่อคัมภีร์
(ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์
(ไทย) = วินยปิฏก มหาวคฺค

ภาษา
(ภาษาไทย)
(ภาษาบาลี)

พระสุตตันตปิฎก
เล่ม
๑๐
๑๒
๑๕
๑๖
๑๗
๒๐
๒๑
๒๒

คาย่อ
ที.ม.
ม.มู.
สํ.ส.
สํ.นิ.
สํ.ข.
องฺ.เอกก.
องฺ.จตุกฺก.
องฺ.ปญฺจก.
องฺ.ปญฺจก.
๒๔ องฺ.ทสก.
๒๕ ขุ.ขุ.
ขุ.ธ.
ขุ.อุ.
๓๐ ขุ.อิติ.
๒๖ ขุ.วิ.
ขุ.เถร.
ขุ.จู.

(บาลี)
(ไทย)
(บาลี)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(บาลี)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)
(ไทย)

ชื่อคัมภีร์
= สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค
= สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
= สุตฺตนฺตปิฎก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ
= สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
= สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปญฺจกนิปาตปาลิ
= สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตตฺ รนิกาย ปญฺจกนิปาต
= สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน
=สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา
= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส

พระอภิธรรมปิฎก

ภาษา
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาบาลี)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาบาลี)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษไทย)

ฎ

เล่ม
๓๔
๓๕
๓๖

คาย่อ
อภิ.สงฺ.
อภิ.วิ.
อภิ.ปุ.

ชื่อคัมภีร์
(ไทย) = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี
(ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภังค์
(ไทย) = อภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ

ภาษา
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

ข. คาย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา
อักษรย่อชื่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยใช้อ้างอิงจากอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ การอ้างอิงใช้ระบุคําย่อคัมภีร์/ลําดับเล่ม (ถ้ามี)/ภาค (ถ้ามี)/ข้อ (ถ้า
มี)/หน้า ตัวอย่างเช่น ม.มู.อ. (ไทย) ๒/๓๓๓/๒๑๒ หมายถึง มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี มูลปัณณาสก์
อรรถกถา ภาค ๒ ข้อ ๓๓๓ หน้า ๒๑๒ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อรรถกถาพระสุตันตปิฎก
คาย่อ
ขุ.ธ.อ.
ขุ.ขุ.อ.
ขุ.อป.

ชื่อคัมภีร์
(ไทย) = ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา
(ไทย) = ขุททกนิกาย ขุททกปาฐอรรถกถา
(ไทย) = ขุททกนิกาย อปทานอรรถกถา

ภาษา
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคงในสังคมโลกได้นั้นมิได้ขึ้นอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียวหรือ
กลุมใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม เมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพาน“มิได้
ทรงมอบอานาจในการบริหารการปกครองแก่ใคร แต่ทรงรับสั่งให้คณะสงฆ์หรือทุกคนในสังคมถือ
หลักการสาคัญ คือ หลักธรรมคาสอนของพระองค์หรือหลักพระธรรมวินัย”๑ ความมั่นคงหรือไม่มั่นคง
ของพระธรรมวินั ย ขึ้น อยู่ กับ พฤติกรรมและการเอาใจใส่ ใ นการศึ กษาของพุทธบริษัท ๔ คือภิก ษุ
ภิ ก ษุ ณี อุ บ าสก อุ บ าสิ ก า” ๒ พระพุ ท ธองค์ ท รงส่ ง พระสาวกไปประกาศพระศาสนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจนเป็ นที่แพร่หลายในทุกยุคทุกสมัยนั้น พระสงฆ์สาวกนับว่า“เป็นผู้มีบทบาทสาคัญ
เพราะเป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัทซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของพระพุทธศาสนา”๓
พระสาวกที่ส่งไปนั้นเปี่ยมไปด้วยผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง และปฏิบัติสมควร
ยึดมั่นในคาสอนของพระพุทธเจ้าและยังความศรัทธาให้เกิดแก่สาธุชน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
สมัยนั้นกระทากันหลายรูปแบบ เช่น การปฏิบัติตนให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะนา
การตอบปั ญหาข้อข้องใจ และการแสดงธรรม โดยที่พ ระพุทธเจ้าประทานหลั กในการเผยแผ่ ใ ห้
พระสาวก ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการแสดงธรรม ให้มีเหตุผลต่อเนื่องกันไปโดยลาดับ ชี้แจงให้เข้าใจ
ชัดเจนในประเด็นต่างๆ แสดงธรรมด้วยจิตเมตตามุ่งจะให้ประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็น
แก่ ล าภสั ก การะ แสดงธรรมไม่ ย กตนข่ ม ท่ า นและไม่ เ สี ย ดสี ข่ ม ขู่ ผู้ อื่ น พระพุ ท ธองค์ ท รงยกย่ อ ง
พระอรหั น ต์ทั้งหลายเหล่ านั้ น ๔ ตามความรู้ความสามารถว่า มีคุณสมบั ติพิเศษควรแก่การยกย่อง
สรรเสริญ พระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องสรรเสริ ญตามควรแก่กรณี จะเห็นได้ว่าการยกย่องมี ๒ ลักษณะ
คือ ๑) ยกย่องโดยประทานตาแหน่งบริหาร เช่น ทรงยกย่องพระสารีบุตรให้ดารงตาแหน่งพระอัคร
สาวกฝ่ายขวาหรือทรงยกย่องพระโมคคัลลานะให้ดารงตาแหน่งพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย ๒) ยกย่องตาม
คุณสมบัติพิเศษเพื่อให้เป็นที่ปรากฏว่าสาวกท่านใดมีคุณสมบัติ ยอดเยี่ยมในทางไหน การยกย่องนี้
เรียกว่ายกยองใหมีเอตทัคคะ ซึ่งมีทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกามากมายรวมทั้งพระนันทะเถระ
เอตทั ค คะในทางผู้ ส ารวมอิ น ทรี ย์ พระลกุ ณ ฎกภั ท ทิ ย เถระ เอตทั ค คะในทางผู้ พู ด เสี ย งไพเราะ
พระโมฆราชเถระ เอตทัคคะในทางยินดีในจีวรเศร้าหมองและพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะ
ในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก
๑

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๙๙/๑๔๘.
ส.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๕๖/๒๖๒-๒๖๓.
๓
เสฐียร พันธรังสี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ผดุงวิทยาการพิมพ,
๒๕๑๖), หนา ๑๑.
๔
องฺ.ป ฺจก (บาลี) ๒๒/๑๙๕/๑๗๔.
๒

๒

นโยบายในการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ เพื่อให้ปรากฎความผาสุกแก่
ชาวโลก อันเป็นเป้าหมายในการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนานั้น ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทาน
โอวาทแก่ พระสงฆ์สาวกในคราวส่งไปประกาศพระพุทธศาสนารุ่นแรกเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการ
เผยแผ่ พระพุทธศาสนาร่วมกันโดยได้ตรัสพระดารัส มีใจความสาคัญตอนหนึ่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอจงเที่ย วจาริ กเพื่อประโยชน์ และความสุ ขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ช าวโลก เพื่อประโยชน์
เกื้ อ กู ล และความสุ ขแก่ ท วยเทพและมนุ ษ ย์ ” ๕ พระสงฆ์ ส าวกทั้ ง หลายได้ร่ ว มกั นท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยยึดเอาพุทธโอวาท ดังกล่าวเป็นแนวทางที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความสุขแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง และทาให้ผู้ที่เคารพนับถือเกิดความเชื่อความเลื่อมใส
ขึ้นมา จึงได้ปฏิบัติตามคาสั่งสอน ย่อมมีโอกาสบรรลุถึงความสุขที่แท้จริงตามความประสงค์ได้ การที่
บุคคลยอมเชื่อฟังตามคาสั่งสอนของพระสาวกด้วยความสมัครใจเต็มใจประพฤติปฏิบัติด้วยความ
เคารพ นับถือเชื่อฟังตามคาสั่งสอนของท่านโดยเชื่ออย่างสนิทใจและสามารถทาให้คลายสงสัยของ
ตนเองบางอย่างลงได้แล้ว ย่อมทาให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา
อนึ่ง การที่บุคคลยอมเชื่อฟังตามคาสั่งสอนของพระสงฆ์ สาวกด้วยความสมัครใจเต็มใจ
ประพฤติป ฏิบั ติด้วยความเคารพ นั บถือเชื่อฟังตามคาสั่ งสอนของท่านโดยเชื่ออย่างสนิทใจ และ
สามารถทาให้คลายความสงสัยของตนเองบางอย่างลงได้แล้ว ย่อมทาให้เกิดความเลื่ อมใสศรัทธาใน
ท่านที่ผู้ที่ให้ความรู้ให้แสงสว่างแก่ตนเองมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุว่าการบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาใน
ความประพฤติปฏิบัติหรือมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคาสอนของพระสงฆ์สาวกนั้นก็ย่อมเกิดมีขึ้นด้วย
เหตุและปั จจัยความเชื่อ ความเลื่ อมใสของบุคคลผู้ ที่เคารพนับถื อพระพุทธศาสนานั้น มีลักษณะที่
แตกต่างกันไป บุคคลมีความเชื่อ ความเลื่อมใสไปในด้านวัตถุธรรม ย่อมนิยมชมชอบสร้างวัตถุและ
บู ช าวั ต ถุ มี ก ารสร้ า งวั ต ถุ ม งคล เป็ น ต้ น โดยคิ ด ว่ า สิ่ ง นั้ น สามารถท าให้ ต นเองมี ค วามสุ ข ความ
เจริญก้าวหน้าได้ และยังมีบุคคลอีกพวกหนึ่งที่นิยมชมชอบเลื่ อมใสศรัทธาในพระสงฆ์ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นประมาณ โดยถือเอาเฉพาะคุณสมบัติที่ดีเด่นของท่านผู้อื่นเป็นที่ยึดติดผูกพันทางด้าน
จิตใจ ศรัทธาในพระสงฆ์หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประมาณ โดยถือเอาเฉพาะคุณสมบัติที่ดีเด่นของ
ท่านผู้อื่น เป็นที่ยึดติดผูกพันทางด้านจิตใจ บางคนบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆ์หรืออาจารย์
ผู้บรรยายธรรมแสดงธรรม และผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่ตนได้พบเห็นได้รู้จักคุ้นเคย ได้พูดคุยสนทนาธรรม
ด้วย เมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกแล้วก็ความเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลเหล่านั้น เป็นไปตามความรู้สึก
ของตน
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ป ระเด็ น ที่ น าสนใจ และมี ค วามสงสั ย ใคร คนคว าวิ จั ย ว าท าไม
พุทธศาสนิ กชนทั้งจึ งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆ์ก็ดี ในบุคคลอื่นก็ดี ที่มีคุณสมบัติโ ดดเด่น
แตกต่างกันออกไป ดังที่กล่าวมาเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ได้บังเกิดขึ้นแล้วในสมัยพุทธกาล หรือได้
บังเกิดมีขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ด้วยผู้ที่มีความยึดถือในตัวพระสงฆ์ก็ดี ยึดติดในตัวบุคคลอื่นก็ดี เป็นการ
เฉพาะโดยถือเอาคุณสมบัติดีเด่นของท่านเป็นประมาณนี้มี ๔ รูปแบบ คือ ๑) บุคคลผู้ ถือรูปเป็น
ประมาณ ย่อมมีความเลื่อมใสในรูป ๒) บุคคลผู้ถือเสียงเป็นประมาณ ย่อมมีความเลื่อมใสในเสียง
๓) บุคคลผู้ถือความเศร้าหมองเป็นประมาณ ย่อมมีความเลื่อมใสในความเศร้าหมอง ๔) บุคคลผู้ถือ
๕

วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.

๓

ธรรมเป็ น ประมาณย่ อมเลื่ อมใสในธรรม ๖ บุคคลผู้ ถือเอาคุณสมบัติเป็ นเหตุปัจจั ยด้ านหนึ่งที่เป็ น
ประมาณย่อมทาให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นได้ทั้ง ๔ รูปแบบ ดังกล่าวมานี้
งานวิจัยครั้งนี้มุ่งจะศึกษาความหมาย ประเภท และความสาคัญของประมาณิกา รวมถึง
ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่าง ปมาณิกากับ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคนควา
เพื่อทราบวาหลักธรรมปมาณิกานี้ มีผลในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาอย่างไร เพื่อนาหลักธรรมมา
ประยุกตใชใหเขากับสภาพของสังคมในปจจุบัน ก่อนสรุปผลของการวิจัยและข้อเสนอแนะต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาปมาณิกา ๔ ในพระพุทธศาสนา
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาประวัติของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาปมาณิกาของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่

๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ
๑.๓.๑ ปมาณิกา ๔ ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร
๑.๓.๒ ประวติของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่มีท่านใดบ้าง และมีประวัติ
เป็นอย่างไร

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานศึกษาเรื่อง ปมาณิกา ๔ ของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่ครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่ง
ประเด็ น ที่ จ ะศึ ก ษาหลั ก ธรรมปมาณิ ก า ๔ คื อ รู ป ปปมาณิ ก า โฆสั ป ปมาณิ ก า ลู ขั ป ปมาณิ ก า
และธัมมัปปมาณิกาเหลานี้ โดยศึกษาถึงความหมาย และความสาคัญและ ประวัติของพระเถระ
เอตทัคคะที่สอดคล้องกับปมาณิกาทั้ง ๔ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านเอกสาร
งานศึกษาเรื่อง ปมาณิกา ๔ ของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่นี้ เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสารเป็นหลัก (Documentary Research)
ศึกษาข้อมูล ปฐมภูมิจ ากคัมภีร์พระไตรปิฎ ก และอรรถกถา และข้อมูล ทุติยภูมิจากหนังสือ ตารา
บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
ปมาณิกา หมายถึง หลักเกณฑ์ในใจที่ใช้วัดเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา
การเผยแผ่ หมายถึ ง การประกาศค าสอนในทางพระพุ ท ธศาสนาของพระสงฆ์
เพื่อประโยชน์สุขแก่พหุชน และทาให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคงถาวร
๖

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๘-๑๐๙.

๔

เอตทัคคะ หมายถึง พระสาวกที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้ยอดเยี่ยมในทาง
ใดทางหนึ่ง อันเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งไว้ในฐานะนั้น ๆ ในงานวิจัยนี้หมายเอาความเป็น
เลิศของพระสาวกที่สอดคล้องกับปมาณิกา ๔ ได้แก่
๑. รูปปปมาณิกา ได้แก่ พระนันทเถระ เอตทัคคะในทางผู้สารวมอินทรีย์
๒. โฆสัปปมาณิกา ได้แก่ พระลกุณฏกภัททิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ
๓. ลูขัปปมาณิกา ได้แก่ พระโมฆราชเถระ เอตทัคคะ ในทางยินดีในจีวรเศร้าหมอง
๔. ธัมมัปปมาณิกา ได้แก่ พระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นธรรมกถึก

๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับการศึกษา
ปมาณิกา ๔ ของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่ พบรายงานการวิจัยที่ใกล้เคียงกับการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่
ก. งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน (สมาน พรหมอยู (กลฺยาณธมฺโม)) ได้แต่งหนังสือ “เอตทัคคะ
ในทางพระพุทธศาสนา” โดยมีเนื้อหาสรุปความได้วา การรวบรวมประวัติของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ผู้ที่ได้รับยกยองในตาแหน่งเอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาจากพระสัมมาสัม พุทธเจาจาก
การศึ ก ษาหนั ง สื อ เล่ ม นี้ พ บวา แต่ ล ะท่ า นที่ ไ ด้ รั บ ยกย่ อ งแต่ ล ะต าแหน่ ง นั้ น ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถดีกว่า เด่นกว่าท่านอื่น ๆ ในด้านนั้นและต้องถือว่าเด่นจริง ๆ เพราะว่าแต่ละตาแหน่ง
นั้น พระพุทธองคทรงประทานแต่งตั้งเพียงท่านเดียวเท่านั้น ผู้วิจัยได้ศึกษามีความเห็นวา พระสงฆ
สาวกเหลานี้บางทานมีความเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ คือ ๑. พระวักกลิเถระ เอตทัคคะในทางศรัทธา
วิมุตติ ๒. พระโสณกุฏิกัณณเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ ๓. พระโมฆราชเถระ เอตทัคคะ
ในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง ๔. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก๗
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แต่งหนังสือ “พุทธธรรม” (ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ) หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตอนหนึ่ง กล่าวถึงเสียงจากผู้อื่น สรุปความได้ว่า “ปรโตโฆสะที่ดี เป็น
กัลยาณมิตร” อธิบายโดยย่อคือ ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผู้อื่น เป็นการกระตุ้นหรือชักจูงจาก
เหตุปัจจัยภายนอก เช่น การสั่งสอนแนะนา การถ่ายทอด การโฆษณา คาบอกเล่า ข่าวสาร ข้อเขียน
คาชี้แจง อธิบายการเรียนรู้จากผู้อื่น ส่วนการได้รับเสียงจากผู้อื่นในทางที่ดีงาม ถูกต้องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรับฟังธรรมได้รับหรือคาแนะนาจากบุคคลที่ เป็นกัลยาณมิตร เพราะเสียงของกัลยาณมิตร
ก็คือเสียงที่ดีงาม เสียงที่ถูกต้อง เสียงที่บอกกล่าวชี้แจงความจริง มีเหตุผลเป็นประโยชน์ เสียงที่เกิด
จากความรักความปรารถนาดี เสียงดีงามถูกต้องเช่นนี้เกิดจากแหล่งที่ดี คือ คนดี คนมีปัญญา คนมี
คุณธรรม คนเช่นนี้ที่ทาหน้าที่ช่ วยเหลือแนะนาสั่งสอนชักนาสัมมาทิฏฐิให้แก่ผู้อื่น เรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า สัตตบุรุษบ้าง บัณฑิตบ้าง การที่ใครๆ เมื่อได้รับคาชี้แนะและฟังคาสอนจากผู้อื่นแล้วเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาต่อบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้น ถ้านาไปใช้ให้ถูกต้อง คือ ใช้เป็นอุปกรณ์สาหรับช่วย
๗

พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน (สมาน พรหมอยู (กลฺยาณธมฺโม)), เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนา,
พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จากัด, ๒๕๔๔), หนา ๑๒๒.

๕

ให้ ก้ า วหน้ า ต่อ ไปก็ ย่ อ มเป็ น สิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ แต่ ในเวลาเดี ยวกั น ก็ มี ข้ อ เสี ย อยู่ บ้ า ง เพราะมั ก จะ
กลายเป็นความยึดติดในตัวบุคคล และกลายอุปสรรคบั่นทอนความก้าวหน้าด้านปัญญา ที่น่ากลัวอีก
ประการหนึ่งก็คือ เมื่อความเลื่อมใสศรัทธากลายเป็นความรัก ซึ่งอาจจะเกิดผลเสียในการที่เกิดความ
ลาเอียงจะมาปิดบั งการใช้ปั ญญาพิจารณาธรรม ย่อมยากต่อการตัดสินใจได้ แม้แต่ การเกิดความ
เลื่อมใส ศรัทธาในองคพระศาสดาก็ตาม เมื่อกลายเป็นความรักในบุคคลไปก็ย อมเป็นอุปสรรคต่อ
ความหลุดพน หรืออิสรภาพทางปัญญาในขั้นสูงสุดได้ พระพุทธองคจึงทรงสอนใหละเสียบ้าง แม้
บางครั้งจะตองใชวิธีค่อนข้างรุนแรงที่ทรงทามาแล้ว๘
รศ.ฟน ดอกบัว ได้แต่งหนังสือ “พระพุทธศาสนากับคนไทย” เนื้อหาสรุปความได้ว่า
หนังสือเล่มนี้ท่านได้น าเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา โดยนับตั้งแต่ วันที่
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูธรรมเป็นต้นมา ตลอดถึงพระสงฆสาวกได้ทาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เขามาสู่ประเทศไทยในแต่ละยุคสมัยและทาให้พระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของคนไทย
ในหลายอาชีพ ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ด้านคติธรรม ด้านเนติธรรม และด้านสหธรรม
เป็นต้น นอกจากนั้น พระพุทธศาสนายังได้ทาให้คนไทยมีความเชื่อ ความเลื่อมใส และมีความเคารพ
นับถือกันมากขึ้น ทาให้สังคมในปัจจุบันได้นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทต่อการ
ประกอบอาชีพโดยสุจริต ตลอดถึงการนาหลักธรรมคาสอนต่าง ๆ มาใช้ในชีวิต ประจาวันของคนไทย
มากบ้างน้อยบ้างตามแต่ใครจะมีศรัทธาปสาทะต่อพระพุทธศาสนาเพียงไร๙
สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร) ได้แต่งหนังสือ “มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ์”
โดยเนื้อความของหนังสือทั้งหมดได้กลาวถึงอุดมมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ในการดารงชีพ เพื่อพัฒนา
จิตใจของผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามธรรมมงคลจากหนังสือ เล่มนี้ เพื่อให้ผู้ถือปฏิบัติอบรมตนให้เป็น
มงคล คือมีกาย วาจา ใจที่เป็นมงคล จากการที่ได้ศึกษามีเนื้อความตอนหนึ่งในมงคลข้อที่ ๒๙ ได้
กล่ าวถึ งการได้เ ห็ น สมณะ เป็ น มงคลสู ง สุ ดแห่ ง ชี วิต การได้ รู้จั กสมณะเช่น ใดจึ งจั ด ว่า เป็ น มงคล
จึงศึกษาใหรูเห็นความเป็นสมณะตามประเด็นตอไปนี้ บุคคลเชนไรเรียกวาสมณะ การเห็นสมณะคือ
เห็นอย่างไร การพบเห็นสมณะจะได้อะไร การเห็นสมณบุคคล และการเห็นสมณธรรมในตัวบุคคล
นั้นยอมเป็นอุบายกระตุ้นใจแก่ผู้พบเห็นให้สงบจากความชั่วทั้งปวง อบรมกิริยาวาจาใจให้ เป็นกิริยา
สงบวาจาสงบใจสงบ กิเลสค่อยคลายออกจากใจเกิด เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาด เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีมงคลชีวิตข้ออื่นๆ อีกที่ควรคาแกการศึกษาและใฝหาความรู้๑๐
ข. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พระกิตติศักดิ์ ยโสธโร ได้ศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสารีบุตรเถระในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” พบว่า ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านมีวิธีเผยแผ่ในลักษณะให้คาแนะนา
๘

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพครั้งที่ ๑๑,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๖๒๒.
๙
ฟน ดอกบัว, พระพุทธศาสนากับคนไทย, (กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ์, ๒๕๔๒), หนา
๓๐๐.
๑๐
สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร:
ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๕๑๗.

๖

ปรึกษาสนทนาตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรมจากพระบรมศาสดาแล้ว นาไปถ่ายทอดแก่
ภิกษุ ภิกษุณี อุบ าสก อุบ าสิ กา และบุคคลทั่ว ไปให้ เข้าใจหลั กธรรมอัน ลึ กซึ้งด้ว ยวิธีการบรรยาย
อธิบายความ เปรียบเทียบและตอบปัญหาธรรม เป็นต้น จนเป็นที่ไว้วางพระทัยของพระพุทธเจ้า
ทาให้บุคคลทั่วไปศรั ทธาเลื่อมใสแล้วหั นมานับถือ พระพุทธศาสนากันอย่างแพร่หลาย มีบางส่ว น
เท่านั้นที่มิได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา เพราะยึดติดอยู่กับลัทธิเดิมอย่างแรงกล้า ถึงกระนั้นก็ตามก็
ได้นั บ ถือในตั ว ท่ านอยู่ ก็ มีซึ่งเท่ากับได้ส ร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่ มความเชื่อต่างๆ นับเป็ น
ตัวอย่างการประกอบศาสนกิจดาเนินชีวิตและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี๑๑
พระครูอนุกูลธรรมวงศ (ประยูร วิสารโท) ได้ศึกษาเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ปมาณิกาใน
พระพุทธศาสนา” พบว่า ปมาณิกา หมายถึง การวัด การกะ เครื่องวัด เกณฑ ซึ่ง บุคคลในโลกนี้
แบงตามประมาณคือหลักเกณฑในใจที่ใชวัดในการที่เกิดความเชื่อถือ หรือความเลื่ อมใส โดยแบง
ปมาณิกาออกเป็น ๔ ประเภท คือ รูป ปปมาณิกา ผู ถือประมาณในรูป โฆสัปปมาณิกา ผู ถือประมาณ
ในเสียง ลูขัปปมาณิกาผู้ถือประมาณในเครื่องเศร้าหมอง และธัมมัปปมาณิกา ผู ถือประมาณในธรรม
ปมาณิกามีความสาคัญต่อบุคคล คือ การถือเอาประมาณเป็นการเสริมสร้างใหเกิด แรงกระตุ้นต่อการ
ปฏิบัติ ทาให้เกิดการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เพราะการดาเนินชีวิตของเรานั้นล้วนแล้วแต่อาศัย หลัก
ของปมาณิกานี้มาเป็นเครื่องยึดถือและปฏิบัติ และปมาณิกานี้ยังมี ความสัมพันธตอการดาเนินชีวิต
ของคนเราอี ก ด้ ว ย กลาวคื อ มี ค วามสั ม พั น ธที่ ก อใหเกิ ด ความเจริ ญ และความเสื่ อ มตอตนเอง
ความสัมพันธที่สร้างใหเกิดบุคลิกภาพต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ผลที่เกิดจากการยึดถือปมาณิกานั้น
ยอมแตกต่างกัน ออกไปตามปมาณิกาที่ยึดถือ นั่นเองที่สาคัญอย่างหนึ่ง ก็คือลักษณะการเลี้ยงดูใน
วัยเด็ก สภาพแวดล้อมในครอบครัวที่หล่อหลอมบุคลิกภาพเด็กขึ้นมา พฤติกรรมการเลียนแบบต่าง ๆ
ก็ส ามารถหล่ อหลอมปมาณิกาของเด็ก ได้เช่นกัน ดังนั้น ควรเสริม สร้างให้ธัมมัปปมาณิกาเกิดขึ้น
เพื่อใหยึดมั่นในหลักธรรมคาสอนทาง พระพุทธศาสนา และสามารถนาไปใชใหเกิดประโยชนตอ
การดาเนินชีวิตสืบไป๑๒
พระธวั ช ธนิ สฺ ส โร (อิ น ทะไชย) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การศึ ก ษาชี วิ ต และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภาวนาวิสุทฺธาจารย์ (ทองใบ)” พบว่า พระภาวนาวิสุทฺธาจารย์ (ทองใบ)
มีบุคลิกภาพที่น่าเลื่อมใส คือมีเมตตาธรรม มีกิริยามารยาทเรียบร้อย สง่างาม องอาจ ด้านปฏิปทา คือ
การถือธุดงควัตรอยู่ในป่า การถือผ้าไตรจีวร การบิณฑบาต การฉันมื้อเดียวและมีอุดมการณ์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา๑๓
๑๑

พระกิ ต ติ ศั ก ดิ์ ยโสธโร, “บทบาทของพระสารี บุ ต รเถระในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙),
บทคัดย่อ.
๑๒
พระครูอนุกูลธรรมวงศ (ประยูร วิสารโท), “ศึกษาวิเคราะห์ ปมาณิกาในพระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๓),
บทคัดย่อ.
๑๓
พระธวัช ธนิสฺสโร (อินทะไชย), “การศึกษาชีวิตและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภาวนาวิ
สุทธาจารย์ (ทองใบ), วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐).

๗

พระมหายุทธกร ป ฺ าสิริ (สัจจรัตนพงศ) ได้ศึกษาเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา” สรุปใจความสาคัญได้ว่ามีเนื้อหาวิเคราะห์ศรัทธาใน พระพุทธศาสนาตามแนวของ
กาลามสู ต ร มี เ นื้ อ หาแบ งออกเป็ น ๓ ส วน คื อ ส วนแรกเป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา โดยได้ใหความหมายจากประเภท บอเกิด หนาที่ และ ความสาคัญของศรัทธา สวนที่
สองเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ศรัทธาในกาลามสูตร เป็นวิธีการสร้างศรัทธาที่สมบูรณ์ คือ มีการปดกั้น
สัทธาญาณวิปยุต และสร้างสัทธาญาณสัมปยุต สวนที่สามเป็นการศึกษาวิธีการประยุกตใชศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาตามแนวกาลามสู ตร คือ การนาเอาแนวความคิดศรัทธาในกาลามสู ตรไปศึกษา
วิเคราะห์เหตุการณต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเชื่อเพื่อนาเอาแนวความคิดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติจริง๑๔
สวัสดิ์ เพ็ญประไพ ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาบทบาทของพระธรรมกถึกในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีพระปุณณมันตานีบุตรเถระ” ผลการศึกษาพบว่า ชีวประวัติของ
ท่านปรากฏว่า ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล แห่งหมู่บ้านโทณวัตถุ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ ห่างไกลจาก
กรุงกบิลพัสดุ์มากนัก เป็นบุตรของนางมันตานีพราหมณี ส่วนบิดาไม่ ปรากฏนาม ต่อมาได้ เข้ามาบวช
ในพระพุ ท ธศาสนา โดยการชั ก ชวนของพระอัญ ญาโกณฑั ญญะ ครั้ น บวชแล้ ว ไม่ น านก็ ไ ด้ บ รรลุ
อรหันตผล ท่านมีคุณสมบัติเด่นคือได้กถาวัตถุ ๑๐ และดาเนินตามปฏิปทานั้นอย่างเคร่งครัด ทั้งมี
อุดมการณ์มุ่งมั่นเผยแผ่กถาวัตถุ ๑๐ เป็นกรณีพิเศษ ท่านมีความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ หลายระดับ
อาทิ พระพุ ท ธเจ้ า และพระสาวกอื่ น ๆ เช่ น พระสารี บุ ตรเถระและพระอานนทเถระ เป็ น ต้ น
ส่ ว นการเผยแผ่ ศาสนานั้ น ท่านมีบทบาทส าคัญ ที่เป็นจุ ดเด่น คือ การตั้ง ส านัก เผยแผ่ ธ รรมขึ้นใน
กรุงกบิลพัสดุ์๑๕
จากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ พบว่า เอกสารและงานวิจัย
ทั้งหมดเป็นการศึกษาเฉพาะแง่มุมของบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึ กษา
อัตชีวประวัติของพระเอตทัคคะและปมาณิกาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่ง
ศึกษาปมาณิกา ๔ ในด้านการการเผยแผ่ของพระเอตทัคคะ เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการต่อไป

๑.๗ วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งปมาณิ ก า ๔ ของพระเถระผู้ เ ป็ น เอตทั ค คะด้ า นการเผยแผ่ ได้ มี
วิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
๑.๗.๑ ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสารชั้ น ปฐมภู มิ คื อ พระไตรป ฎกฉบั บ ภาษาบาลี
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๐๐ และพระไตรปฎกฉบั บ ภาษาไทย
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ อรรถกถา ฎีกาและอนุฎีกา
๑.๗.๒ ศึกษาข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ ตาราวิชาการ วิทยานิพนธ์ ผลงานการศึกษา
ค้นคว้าที่ท่านผู้รู้เรียบเรียงไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
๑๔

พระมหายุทธกร ปญฺญาสิริ (สัจจรัตนพงศ), “ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาในพระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).
๑๕
สวัสดิ์ เพ็ญประไพ, “การศึกษาบทบาทของพระธรรมกถึกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา: ศึกษา
เฉพาะกรณีพระปุณณมันตานีบุตรเถระ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑.

๘

๑.๗.๓ นาข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจัดเป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์ข้ อมูลเหล่ านั้นโดยอาศัย
หลักฐานจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
๑.๗.๔ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๘.๑ ทาให้ทราบปมาณิกา ๔ ในพระพุทธศาสนา
๑.๘.๒ ทาให้ทราบประวัติของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่
๑.๘.๓ ทาให้ทราบปมาณิกาของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่

บทที่ ๒
การศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปมาณิกา
การศึกษาเรื่อง “ปมาณิกา ๔ ของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่ ” ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก วิทยานิพนธ์ และเอกสารตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
กรอบแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจัย อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑ ความหมายของปมาณิกา
๒.๒ ประเภทของประมาณิกา
๒.๓ ที่มาแห่งปมาณิกา
๒.๔ หน้าที่ของปมาณิกา
๒.๕ ประโยชน์ของปมาณิกา

๒.๑ ความหมายของปมาณิกา
คัมภีร์รูปสูตรมีความหมายของปมาณิกาแสดงไว้ว่าปมาณิกา๑ หมายถึงบุคคล ๔ จาพวก
ที่มีปรากฏอยู่ในโลก ได้แก่
๑. ผู้ถือประมาณในรูป เลื่อมใสในรูป
๒. ผู้ถือประมาณในเสียง เลื่อมใสในเสียง
๓. ผู้ถือประมาณในความเศร้าหมอง เลื่อมใสในความเศร้าหมอง
๔. ผู้ถือประมาณในธรรม เลื่อมใสในธรรม
พจนานุกรมพุทธศาสตร์๒ แสดงความหมายของปมาณิกาไว้ว่า หมายถึง การวัด การกะ
เครื่องวัดเกณฑ์ การถือเกณฑ์ บุคคลในโลกแบ่งตามประมาณ คือ หลักเกณฑ์ในใจที่ใช้วัดในการที่จะ
เกิดความเชื่อถือหรือความนิยมเลื่อมใส ประกอบด้วย
๑. รูปประมาณ หรือผู้ถือประมาณในรูป
๒. โฆษประมาณ หรือผู้ถือประมาณในเสียง
๓. ลูขประมาณ หรือผู้ถือประมาณในความคร่าหรือเศร้าหมอง
๔. ธรรมประมาณ หรือผู้ถือประมาณในธรรม
พจนานุ กรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ๓ แสดงความหมายของปมาณิกาไว้ว่ า
หมายถึง การประมาณบุคคลที่ถือประมาณต่าง ๆ กัน คนในโลกผู้ถือเอาคุณสมบัติต่าง ๆ กันเป็น
เครื่องวัดในการที่จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใส ประกอบด้วย
๑

๒

องฺ.จตุกกฺ . (ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๘.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๔.

๑๑

๑. รูปประมาณ คือ ผู้ถือประมาณในรูป บุคคลที่มองเห็นรูปร่างสวยงาม ทรวดทรงดี
อวัยวะสมส่วน ท่าทางสง่า สมบูรณ์พร้อม จึงชอบใจเลื่อมใสและน้อมใจที่จะเชื่อถือ
๒. โฆษประมาณ คือ ผู้ถือประมาณในเสียง, บุคคลที่ได้ยินได้ฟังเสียงสรรเสริญ
เกียรติคุณหรือเสียงพูดจาที่ไพเราะ จึงชอบใจเลื่อมใสและน้อมใจที่จะเชื่อถือ
๓. ลูขประมาณ คือ ผู้ถือประมาณในความคร่าหรือเศร้าหมอง, บุคคลที่มองเห็น
สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ค วามเป็ น อยู่ ที่เ ศร้ าหมอง เช่น จีว รคร่า ๆ เป็ นต้ น หรือ มองเห็ นการกระทาอั น
คร่าเครียดเป็นทุกขกิริยา หรือการประพฤติเคร่งครัดเข้มงวดขูดเกลาตน จึงชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะ
เชื่อถือ
๔. ธรรมประมาณ คือ ผู้ถือประมาณในธรรม, บุคคลที่พิจารณาด้วยปัญญาเห็น
สารธรรมหรือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา จึงชอบใจเลื่อมใสและน้อมใจที่จะ
เชื่อถือ
พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย๔ กล่าวว่า ปมาณิกา หมายถึง บุคคลที่ถือประมาณต่าง ๆ กัน
คนในโลกผู้ถือเอาคุณสมบั ติต่าง ๆ กันเป็นเครื่องวัดในการที่จะเกิดความเชื่อความเลื่ อมใส ได้แก่
รูปประมาณ โฆษประมาณ ลูขประมาณ และธรรมประมาณ
พระธรรมปิ ฎ ก (ประยุ ท ธ์ ปยุ ตฺ โ ต) ๕ ให้ ค วามหมายของ ปมาณิ ก า ปรากฏใน
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ (ฉบับชาระเพิ่มเติม ๒๕๕๑) ไว้ว่า หมายถึง บุคคล ๔
จาพวกที่แบ่งตามประมาณ ได้แก่ รูปัปปมาณิกา โฆสัปปมาณิกา ลูขัปปมาณิกา และธัมมัปปมาณิกา
สามารถ มังสัง๖ กล่าวว่า ปมาณิกา หมายถึง ความเชื่อถือ หรือ ความเชื่อมั่นในบุคคล
ซึ่งมีศีล มีธรรมหรือในวัตถุซึ่งมีอิทธิปาฏิหาริย์มีอานาจแฝงเร้นสามารถดลบันดาลสิ่งที่คนต้องการได้
ซึ่งเป็นผลอันสืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสใน ๔ ประการ คือ ผู้ถือประมาณในรูป ผู้ประมาณในเสียง
ผู้ประมาณในความคร่าหรือเศร้าหมอง และผู้ประมาณในธรรม๗ ได้กล่าวถึงความหมายของ ปมาณิกา
ไว้ว่า หมายถึง บุคคล ๔ จาพวกที่แบ่งตามประมาณ ได้แก่
๑. รูปประมาณ หรือ รูปัปปมาณิกา ผู้ถือรูปร่างเป็นประมาณ
๒. โฆษประมาณ หรือ โฆสัปปมาณิกา ผู้ถือเสียงหรือชื่อเสียงเป็นประมาณ
๓. ลูขประมาณ หรือ ลูขัปปมาณิกา ผู้ถือความคร่า หรือ ปอน ๆ เป็นประมาณ

๓

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๒.
๔
พิณจ์ทอง แมนสุมติ ร์ชัย, ธรรมะรับอรุณ, (ออนไลน์) , แหล่งที่มา https://www.gotoknow.org,
[๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐].
๕
ประยุ ท ธ์ ปยุ ตฺ โ ต, พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตร์ ฉบั บ ประมวลธรรม (ช าระเพิ่ ม เติ ม ),
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
๖
สามารถ มังสัง, ศรัทธาอาศัย : ภัยของพุทธศาสนา, ผู้จัดการรายวัน, ๒๙/๐๙/๒๕๕๗, หน้า ๑.
๗
พระไตรปิ ฎ กออนไลน์ ฉ บั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย , (ออนไลน์ ) , แหล่ ง ที่ ม า
http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/ [๖ ธ.ค. ๒๕๖๐].
๗
ดูรายละเอียดใน องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๕/๑๐๘-๑๐๙.

๑๒

๔. ธรรมประมาณ หรือ ธัมมัปปมาณิกา ผู้ถือธรรม คือ เอาเนื้อหาสาระเหตุผลหลักการ
และ ความถูกต้องเป็นประมาณ
พระครูอนุกูลธรรมวงศ์๘ (ประยูร วิสารโท) ให้ความหมายของปมาณิกาไว้ว่า ปมาณิกา
หมายถึง การถือเอาลักษณะต่าง ๆ หรือการเปรียบเทียบเอาสิ่งต่าง ๆ ที่คุ้นเคยมาเป็นสิ่งที่ทาให้เกิด
ความเชื่อความเลื่อมใส เป็นเกณฑ์ในการถือเอาหรือยึดติดในสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ปมาณิกายังเป็น
การกะประมาณในสิ่งที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือซึ่งใกล้เคียงกับปสาทะและศรัทธา เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันเมื่อเห็นรูปลักษณ์หรือลักษณะที่น่ าพอใจ หรือพอใจในส่ วนต่าง ๆ แล้วทาให้เกิดศรัทธา
ความเชื่อเกิดขึ้น แล้วก็ทาให้เกิดความเลื่อมใส ความอิ่มใจ ความผ่องใส ความสบายใจที่จะยอมรับ
นั บ ถือ พร้ อ มที่ จ ะประพฤติป ฏิบั ติ ตาม รวมความหมายเหมือ นกั น คื อศรัท ธาปสาทะ ความเชื่ อ
ความเลื่อมใส
สรุปความได้ว่า ปมาณิกา หมายถึง หลักเกณฑ์ในใจที่ใช้วัดเพื่อให้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาในบุคคล ๔ ประเภท ได้แก่
๑. รูปัปปมาณิกา เป็นการถือเอารูปร่างที่มองเห็นเป็นประมาณในใจว่าบุคคลมีท่าทาง
สง่า งดงาม สมบูรณ์พร้อม ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือเลื่อมใสเพราะรูป เห็นพระสงฆ์ครองผ้า
น่าเลื่อมใส มีกิริยาน่าเลื่อมใส ตนจึงเลื่อมใส
๒. โฆสัปปมาณิกา เป็นการถือเอาเสียงที่ได้ยินเป็นประมาณในใจว่าบุคคลมีสาเนียง
ไพเราะ อ่อนหวาน หรือได้ รับฟังการสรรเสริญว่าคุณสมบัติ น่านับถือ ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธาหรือ
เลื่อมใสเพราะได้ยินเสียง ฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาได้ไพเราะจับใจ ตนจึงเลื่อมใส
๓. ลูขัปปมาณิกา เป็นการถือเอาสิ่งของเครื่องใช้ ความเป็นอยู่ที่มองเห็นเป็นประมาณ
ในใจว่าเก่าคร่าคร่า สมถะ หรือเห็นการประพฤติอันเคร่งครัดเข้มงวด ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือ
เลื่ อมใสเพราะเห็ นความประพฤติปอน ๆ เห็ นพระสงฆ์ครองผ้ าเก่า อยู่อย่างเรียบง่าย ส ารวมใน
พระวินัย ตนจึงเลื่อมใส
๔. ธัมมัปปมาณิกา เป็นการถือเอาธรรมที่พิจารณาเป็นประมาณในใจว่ามีสาระแก่นสาร
เป็นไปเพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือเห็นว่าธรรมเป็นสิ่งสูงค่า ตนจึง
เลื่อมใส

๒.๒ ประเภทของประมาณิกา
คัมภีร์ขุทกนิกาย ได้กล่าวถึงปมาณิกาไว้ ดังนี้
“จริงอยู่ จาพวกสัตว์ในโลกสันนิวาสซึ่งมีประมาณ ๔ จาพวก ที่เห็นพระตถาคตอยู่ไม่
เกิดความเลื่อมใสมีจานวนน้อยนัก ด้วยว่าจาพวกสัตว์ที่เป็นรูปัปปมาณิกา (ถือรูปเป็นประมาณ) เห็น
พระสรี ร ะของพระตถาคตอัน ประดั บแล้ ว ด้ ว ยพระลั ก ษณะและอนุพ ยั ญชนะ มี พระฉวี ว รรณดุ จ
ทองคา ย่อมเลื่อมใส จาพวกโฆสัปปมาณิกา (ถือเสียงเป็นประมาณ) ฟังเสียงประกาศพระคุณของ
พระศาสดาซึ่งอาศัยเป็นไปแล้วตั้งหลายร้อยชาติ และเสียงประกาศพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วย
๘

พระครูอนุกลู ธรรมวงศ์, “ศึกษาวิเคราะห์ปมาณิกาในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐.

๑๓

องค์ ๘ คือ แจ่มใส ๑ ชัดเจน ๑ นุ่มนวล ๑ น่าฟัง ๑ กลมกล่อม ๑ ไม่พร่า ๑ ลึก ๑ มีกังวาน ๑ ย่อม
เลื่อมใส แม้จาพวกลูขัปปมาณิกา (ถือการปฏิบัติเศร้าหมองเป็นประมาณ) อาศัยความที่พระองค์เป็น
ผู้ เ ศร้ า หมองด้ ว ยปั จ จั ย ทั้ ง หลายมี จี ว รเป็ น ต้ น ย่ อ มเลื่ อ มใส แม้ จ าพวกธั ม มั ป ปมาณิ ก า
(ถือธรรมเป็นประมาณ) ก็ย่อมเลื่อมใสว่า ศีลของพระทศพลเห็นปานนี้ สมาธิเห็นปานนี้ ปัญญาเห็น
ปานนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าหาผู้เสมอมิได้ ไม่มีผู้เสมอเท่า หาผู้เสมอเหมือนมิได้ ไม่มีผู้ทัดเทียมด้วยคุณ
ทั้งหลายมีศีลเป็นต้น”๙
ดังนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ปมาณิกา แบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่
๑. รูปัปปมาณิกา คือ บุคคลที่ถือเอารูปร่างที่มองเห็นเป็นประมาณในใจว่ามีท่าทาง
สง่า งดงาม สมบูรณ์พร้อม ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือเลื่อมใสเพราะรูป
๒. โฆสัปปมาณิกา คือ บุคคลที่ถือเอาเสียงที่ได้ยินเป็นประมาณในใจว่ามีสาเนียงไพเราะ
อ่อนหวาน หรื อได้รั บ ฟังการสรรเสริญว่าคุณสมบัติว่าน่านับถือ ควรแก่การเลื่ อมใสศรัทธา หรื อ
เลื่อมใสเพราะได้ยินเสียง
๓. ลู ขั ป ปมาณิ ก า คื อ บุ ค คลที่ ถือ เอาสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ความเป็ น อยู่ ที่ มองเห็ น เป็ น
ประมาณในใจว่าเก่าคร่าคร่า สมถะ หรือเห็นการประพฤติอันเคร่งครัดเข้มงวด ควรแก่การเลื่อมใส
ศรัทธา หรือเลื่อมใสเพราะเห็นความสมถะ
๔. ธัมมัปปมาณิกา คือ บุคคลที่ถือเอาธรรมที่พิจ ารณาเป็นประมาณในใจว่ามีสาระ
แก่นสาร เป็นไปเพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือเห็นว่าธรรมเป็นสิ่งสูงค่า
ศรัทธาอันเกิดจากความเลื่อมใสในปมาณิกาทั้ง ๔ ประการนี้เป็นไปตามจริตส่วนตนของ
แต่ละบุคคล แม้ความเลื่อมใสเพียงประการใดประการหนึ่งใน ๔ ประเภทนี้ก็ส่งผลให้เกิดศรัทธาได้
๒.๒.๑ รูปัปปมาณิกา
รูปัปปมาณิกา คือ บุคคลที่ถือเอารูปร่างที่มองเห็นเป็นประมาณในใจว่ามีท่าทางสง่า
งดงาม สมบูรณ์พร้อม ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือเลื่อมใสเพราะรูป คนที่เลื่อมใสในพระสงฆ์บาง
คนเพราะเห็นพระท่านครองผ้าน่าเลื่อมใส เห็นพระท่านมีกิริยาอาการสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใส ตนจึง
เลื่อมใส คนประเภทนี้เรียกว่า รูปัปปมาณิกา แม้คนที่เห็นพระพุทธรูปงามหรือเห็นโบสถ์วิหารงามจึง
เกิดความเลื่อมใสก็รวมอยู่ในพวกรูปัปปมาณิกานี้ด้วย๑๐
ในสมัยพุทธกาลมีภิกษุและพุทธศาสนิกชนมากมายที่เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา
เพราะรูปัป ปมาณิกาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมี
รู ป ร่ างหน้ าตาสะสวย สมสั ดสมส่ ว น มีอาการ ๓๒ ครบถ้ว น และมีลั กษณะพิเศษเล็ ก ๆ อีก ๘๐
บริบูรณ์ทั้งหมด ฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงมีรูปร่างหน้าตาทรวดทรงสวยสดงดงามเป็นพิเศษ
ความสวยของพระองค์เป็นเหตุดึงใจของบุคคลผู้จะรับธรรมสาหรับคนผู้ต้องการความสวย นอกจากนี้

๙

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๙๘/๑๘๗.
๑๐
เปลื้อง ณ. นคร, พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช),
หน้า ๒๐.

๑๔

ยังพบพระคาถาบรรยายความงามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรากฏอยู่ในเมตตชิเถรคาถา
ความว่า
“อรหตฺต ปน ปตฺวา สตฺถาร โถเมนฺโต : นโม หิ ตสฺส ภควโต สกฺยปุตฺตสฺส สิรีมโต เต
นาย อคฺคปฺปตฺเตน อคฺคธมฺโม สุเทสิโตติ ฯ คาถ อภาสิ. ตตฺถ นโมติ นมกาโร.”๑๑
แปลว่า : ข้าพเจ้ าขอนอบน้อมพระผู้ มีพ ระภาคศากยบุตรผู้ ทรงพระสิ ริ พระองค์นั้ น
พระองค์ผู้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณเลิศทรงแสดงนวโลกุตตรธรรม ๔ อันเลิศนี้ไว้
บทว่า นโม ได้แก่ ทาการนอบน้อม บทว่า หิ เป็นเพียงนิบาต บทว่า ตสฺส ความว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงบาเพ็ญบารมีมาครบ ๓๐ ทัศ ทรงหักกิเลสทั้งปวงแล้วตรัสรู้
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ชื่อว่าเป็นศากยบุตรเพราะเป็นบุตรของพระเจ้าศากยะ ทรงเจริญแล้ว
ด้วยบุญสมบัติ อันไม่สาธารณะทั่วไปแก่สัตว์อื่น ชื่อว่าผู้มีพระสิริเพราะประกอบไปด้วยสิริ คือ พระรูป
กาย และสิริ คือ ธรรมกายอันสูงสุด ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศากยบุตรผู้มี
พระสิริพระองค์นั้น ความว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้ อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ฯ ขยายความ :
คาถานี้เป็นการกล่าวของท่านพระเมตตชิเถระ หลังจากที่ท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ได้กล่าว
แสดงความนอบน้อมชมเชยพระสิริคือความงดงามของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นพระคุณลักษณะ
ประการอนึ่งในภคธรรม ๖ ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังที่ พบในอรรถกถาสมันตปาสาทิกา
ความว่า “อนึ่ง เพราะ ภค ศัพท์ ย่อมเป็นไปในธรรม ๖ ประการ คือ ความเป็นใหญ่ ธรรม ยศ สิริ
กามะ และความเพียร”
พระสิริของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมี ๒ ประการ๑๒ คือ
๑. สิริ คือ ความงดงามของรูปกายอันยอดเยี่ยมหาผู้เปรียบปานมิได้เพราะประกอบไปด้วย
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ คือ ลักษณะพิเศษแห่งอวัยวะส่วนย่อย ๆ ๘๐ ประการ
อันเกิดแต่การสั่งสมบุญบารมีมาอย่างบริบูรณ์แล้ว ทั้งหมดนี้ย่อมเป็นที่ดึงดูดนัยนาคือดวงตา (ตาเนื้อ)
ของชาวโลกผู้เป็นรูปัปมาณิกาให้เลื่อมใสในพระรูปกายของพระองค์ ดังที่พบใน อรรถกถาสมันตปา
สาทิกา ความว่า “พระสิริแห่งพระอังคาพยพ (อวัยวะ) น้อยใหญ่ทุกส่วนล้วนบริบูรณ์ด้วยอาการทั้ง
ปวง สามารถยังความเลื่อมใสแห่งดวงตาและดวงใจของชนผู้ขวนขวายในการดูพระรูปกายให้บังเกิด”
๒. สิริ คือ ความงดงามของพระธรรมกายอันสูงสุดที่งดงามประดุจรูปพระพุทธปฏิมากร
เกตุดอกบัวตูม ใสเหมือนกระจกคันฉ่องส่องหน้า มีพระรัศมีสว่างไสวหาประมาณมิได้ งามยิ่งนักหา
ผู้เสมอเหมือนได้ยาก และทรงไว้ซึ่งมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการเป็นต้นเหมือนพระรูปกาย แต่ทรง
ไว้ซึ่งพระคุณานุ ภาพภายในอันไม่ส าธารณทั่ว ไป อันพระอริย ะสาวกจะพึงเห็นได้ด้วยปัญญาจักษุ
เท่านั้น เมื่อเห็นแล้วย่อมเป็นผู้มีความเลื่อมใสอันไม่คลอนแคลน อันเป็นความเลื่อมใสที่แท้จริง
องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยพระสิริ ๒ ประการดังกล่าวข้างต้น
จึงหาผู้เสมอเหมือนมิได้ด้วยพระสิริทั้งสองประการ แต่ทรงเป็นผู้เสมอกันกับด้วยพระผู้มีพระภาคใน
ปางก่อนทั้งหลาย ดังที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาอัคคัปปสาทสูตร ความว่า

๑๑
๑๒

ขุ.อ. (บาลี) ๓๒/๙๔/๓๐๔.
ขุ.อิติ. อ. (ไทย) ๙๐/๔๑๖.

๑๕

“เย ปน ปุริมกา สมฺมาสมฺพุทฺธา สพฺพสตฺเตหิ อสมา. เตหิ สทฺธึ อยเมว รูปกายคุเณหิ
เจว ธมฺมกายคุเณหิ จ อสมสมฏฺเฐนปิ อคฺโค ฯ”๑๓
แปลความว่า พระผู้มีพระภาค ชื่อว่าเป็นผู้ล้าเลิศไม่มีผู้เสมอเหมือน เพราะพระสัมมา
สั ม พุ ท ธเจ้ า พระองค์ นี้ เ องเป็ น ผู้ เ สมอโดยพระคุ ณ ทางรู ป กาย และพระคุ ณ ทางธรรมกายกั บ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่ อน ผู้ไม่เสมอเหมือนกับสรรพสัตว์ ฯ ดังนั้นพระอริยสาวกผู้มี
ปัญญาจักษุเมื่อจะทาการนอบน้อมอภิวันทนาการชมเชยพระสิริแห่งพระผู้มีพระภาค ย่อมมุ่งหมาย
ชมเชยพระสิริทั้ง ๒ ประการ ต่างจากปุถุชนผู้ไม่เห็นธรรมปราศจากปัญญาจักษุย่อมกล่าวชมเชยได้
เฉพาะพระสิริแห่งพระรูปกายเท่านั้น
เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความงามดังที่กล่าวมานี้แล้วจึงก่อให้เกิดบุคคล
ผู้เลื่อมใสพุทธศาสนาประเภทรูปัปปมาณิกามากมาย ตัวอย่างเช่น “พระวักลิเถระ”๑๔ ที่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติว่า ครั้งหนึ่ง พราหมณ์วักกลิต้องการบวชเพราะชื่นชอบใน
รูปลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อบวชแล้วก็คอยแต่จ้องมองดูพระองค์อยู่เป็นเนือง
องค์พระมหาศาสดาทรงดาริว่าวักกลิภิกษุนี่บวชเพราะรูปัปปมาณิกาในพระองค์ สมเด็จพระสุคตจึง
ตรั ส ขั บ ไล่ วั ก กลิ ภิ ก ษุ ว่ า “วั ก กลิ เ ธอจะมานั่ ง ชมโฉมตถาคตไปท าไม ทั้ ง เช้ า ทั้ ง สาย บ่ า ย ค่ า
มีประโยชน์อะไรกับร่างกายที่จะเปลี่ยนเป็นเน่านี้ ถ้าทาอย่างนี้เธออย่าบวชเสียดีกว่า ปุวยการบวช
บวชแล้วไม่เรียนธรรมวินัย มานั่งดูโฉมกันอยู่อย่างนี้ มีประโยชน์อะไร” วักกลิภิกษุเสียใจบ่ายหน้าขึ้น
ไปบนยอดเขาจะกระโจนลงมา สมเด็จพระมหาศาสดาทรงเนรมิตส่งพระรูปออกไปปรากฏและแสดง
ธรรมกับพระวักกลิว่า “โยธมฺมปสฺสติ โสธมฺมปสฺสติ ดูกอ่ นวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นจึงจะเห็นเรา ผู้ใด
เห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม การที่จะเห็นเราตถาคตที่แท้จริงคน ๆ นั้นต้องเห็นธรรมะจึงได้ชื่อว่าเห็นเรา”
องค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ใช้อุบายไถ่ถอนโดยการขับไล่พระวักกลิให้ออกไปเสียก่อน
แล้ ว จึ ง แสดงธรรมสั่ ง สอนว่ าการที่ ไ ปยึด ติ ด อยู่ ในรู ปั ป มาณิก ามากเกิ น ไปท าให้ เ กิด การยึ ดติ ด ใน
รูปลักษณ์ตา่ ง ๆ เมื่อใจว่างจากราคะเสียแล้วจึงสามารถรองรับธรรมะที่พระศาสดาแสดงได้ง่าย เมื่อใจ
รองรับธรรมะและส่งกระแสใจไปตามธรรม พระวักกลิก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้น
จากการถือเอารูปเป็ นประมาณของพระวักกลิ ทาให้มองเห็นได้ว่าก่อนที่จะสร้างความ
เลื่อมใสให้เกิดขึ้นกับผู้อื่น ได้นั้นตัวเราเองจาต้องมีองค์ประกอบของความเลื่อมใสเพื่อให้ผู้อื่นมองแล้ว
เกิดความศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นการนุ่งห่มเรียบร้อยสวยงาม การแสดงอาการสารวมระมัดระวัง การมี
รูปลักษณะที่งดงามสะอาดตา แม้ที่สุด ได้แก่ การมีศีลสะอาดก็สามารถสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้
เกิดขึ้นได้ เมื่อเกิดศรัทธาแล้วย่อมจะบอกสอนให้เข้าใจในธรรม ให้ดารงสติอย่างมั่นคงไปจนถึงการ
อบรมสมาธิภาวนาก็จะเป็นเรื่องง่าย เมื่อบุคคลมีความศรัทธา สติ สมาธิ ก็สามารถจะเข้าใจหรือ เกิด
ฌานทัศนะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในโลกตามความเป็นจริง ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ดังเช่นการเลื่อมใส
ศรัทธาของพระสิคาลกมาตา ๑๕ ที่ไปฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่บ่อย ๆ เป็น
ประจาก็เพราะ ประทับใจในความสง่างามของพระพุทธองค์ ไม่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแสดง
๑๓

ขุ.อิติ. อ. (บาลี) ๙๐/๓๒๐-๓๒๑.
ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๘-๖๕/๒๔๑-๒๔๖.
๑๕
เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ประมวลประวัติพระเถระ พระเถรี อุบาสก อุบาสิกาสมัยพุทธกาล,
(นครปฐม: โรงพิมพ์ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์, ๒๕๕๖), หน้า ๔๑.
๑๔

๑๖

ธรรมที่ไหนก็ตามพระสิคาลกมาตาผู้นี้ก็จะติดตามไปฟังโดยมิได้ใส่ใจในเนื้อหาของธรรมที่ทรงแสดง
หากแต่คอยหาหนทางจ้องมองพระพุทธองค์ด้วยความชื่นชม พระพุทธองค์ทรงรอเวลาจนอินทรีย์ของ
เธอแก่ ก ล้ า จึ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความเป็ น ปฏิ กู ล เน่ า เหม็ น ของร่ า งกายจนนางรู้ เ ห็ น ตามสภาพเป็ น จริ ง
คลายความกาหนัดยินดีในร่างกายอันเปื่อยเน่าผุพังเป็นธรรมดาได้ และบรรลุพระอรหัน ต์หมดสิ้น
กิเลสอาสวะทั้งหลายในที่สุด
การใช้รูปลักษณ์เป็นสื่อเพื่อให้เกิดการเข้าถึงและเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
นั้นมิใช่เพียงแต่เป็นการแสดงรูปลักษณ์ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแต่เพียงอย่างเดียว ยังสามารถสร้าง
ความตระหนักให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย และการสร้างความตระหนักนั้นเป็นเหตุให้เกิดการคิดพิจารณาใน
รู ป ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เพราะแม้ แ ต่ ใ นหลั ก ของขั น ธ์ ๕ ก็ ยั ง ปรากฏเรื่ อ งของรู ป ขึ้ น มาก่ อ น
การพิจ ารณาในรูปที่ตนเองถูกใจย่อมเป็นสิ่งที่ทาได้ง่ายเนื่องจากมีความเลื่อมใสศรัทธาในรูปเป็น
ทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วนั่นเอง
๒.๒.๒ โฆสัปปมาณิกา
โฆสัปปมาณิกา คือ บุคคลที่ถือเอาเสียงที่ได้ยินเป็นประมาณในใจว่ามีสาเนียงไพเราะ
อ่อนหวาน หรือได้รั บ ฟังการสรรเสริญว่ามีคุณสมบัติที่น่านับถือ ควรแก่การเลื่ อมใสศรัทธา หรือ
เลื่อมใสเพราะได้ยินเสียง คนที่เลื่อมใสในพระสงฆ์บางคนเพราะเห็นพระท่านมีน้าเสียงไพเราะเสนาะหู
แสดงพระธรรมเทศนาได้จับใจ ตนจึงเลื่อมใส คนประเภทนี้เรียกว่าโฆสัปปมาณิกา แม้คนที่ได้ยิน
กิตติศัพท์ว่าพระสงฆ์บางท่านมีคุณวิเศษณ์จึงเกิดความเลื่อมใสก็รวมอยู่ในพวกโฆสัปปมาณิกานี้ด้วย
ในสมัยพุทธกาลและก่อนพุทธกาลมีภิกษุและพุทธศาสนิกชนมากมายที่เลื่อมใสศรัทธา
พระพุทธศาสนาเพราะโฆสัปปมาณิกาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากพระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ต้องมีเสียงที่ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ แจ่มใส ๑ ชัดเจน ๑ นุ่มนวล ๑ น่าฟัง ๑ กลมกล่อม ๑
ไม่พร่า ๑ ลึก ๑ มีกังวาน ๑ เมื่อบุคคลใดได้ฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็ย่อม
เกิ ด ความเลื่ อ มใสในพระสุ ร เสี ย งที่ มี ค วามไพเราะ ไม่ แ หบ ไม่ พ ร่ า ดั ง กั ง วา น ซาบซึ้ ง จั บ ใจ
เช่นเดียวกันกับพระญาณสัญญิกเถระที่มีโอกาสสร้างและสั่งสมบุญจากการฟังพระธรรมเทศนาอย่าง
ตั้งใจเนื่องจากเลื่อมใสศรัทธาในพระสุรเสียงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในสมัยของพระ
ผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ในสมัยนั้นพระเถระได้บังเกิดในตระกูลทั่ว ๆ ไปซึ่งไม่ได้สนใจ
เรื่องราวของการสร้างบุญกุศลแต่อย่างใด ครั้งหนึ่งพระเถระมีโอกาสได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาอันเนื่องมาจากน้าเสียงที่ไพเราะจับใจ ทาให้พระเถระเกิดความตื้นตัน
ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักเบื่อที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และเมื่อท่านฟังพระสัทธรรมก็ฟังด้วยความ
ตั้งใจ ทั้งส่งใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาด้วยความเบิกบานใจยิ่งนัก กล่าวได้ว่าพระเถระเป็นผู้มี
ความศรัทธาในประเภท โฆสัปปมาณิกา เมื่อท่านละจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปเกิดในเทวโลก เสวยทิพย
สมบัติในเทวโลกทั้งหกชั้นฟูา จุติจากเทวโลกก็มาเกิดในมนุษ ยโลก สมบูรณ์ด้วยจักรพรรดิสมบัติ และ
สมบัติที่เป็นเลิศในเมืองมนุษย์ เสวยสุขที่เกิดจากบุญนั้น อย่างยาวนาน จนมาถึงในสมัยพุทธกาลท่าน
ได้บั งเกิดในตระกูลที่ส มบูร ณ์ด้ว ยทรั พย์สมบัติ เมื่อเจริญวัยขึ้นแล้ ว ท่านก็บั งเกิดความเลื่ อมใสใน
พระบรมศาสดาจึงได้ออกบวชและบาเพ็ญเพียรเพียงไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ต่อมาใน
ภายหลังท่านได้หวนระลึกถึงบุพกรรมของตน ทาให้เกิดปีติโสมนัสว่า “ครั้งหนึ่ง เราได้ฟังธรรมจาก

๑๗

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระฉวีวรรณดั่งทอง องอาจดุจม้าอาชาไนย ดังช้ างมาตังคะตกมัน ผู้แสวงหา
คุณยิ่งใหญ่ ทรงยั งทิศทั้งปวงให้ส ว่างไสวเหมือนพญารังมีดอกบานสะพรั่ง เป็นเชษฐบุรุษของโลก
สู งกว่า นระทั้ งปวง เราได้ยั ง จิ ตให้ เ ลื่ อมใสในพระญาณ ประณมอัญ ชลี มี จิตเลื่ อมใส มีใจโสมนั ส
กราบกรานถวายบังคมพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ได้กระทาในครั้งนั้น
ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ เราได้เสวยทิพยสมบัติมากมายหลายภพหลายชาติ เราไม่เคยไปสู่ทุคติเลย ในกัป
ที่ ๗๓ แต่กัปนี้ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๑๖ ครั้ง มีพระนามว่า นรุตตมะ ซึ่งแปลว่าผู้สูงสุดกว่า
ใคร สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ มีพละมาก และในภพชาติสุดท้ายนี้ เราก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณ
วิเศษทั้งหลาย นี้เป็นผลแห่งบุญในครั้งนั้น”
พระญาณสัญญิกเถระท่านได้กล่าววาจาออกมาด้วยความโสมนัสถึงผลแห่งบุญที่ท่านได้
สร้างในครั้งนั้น ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าผลแห่งการสร้างความดีด้วยจิตใจที่เลื่อมใสหนักแน่น
นั้นมีอานิสงส์มากมายมหาศาล แม้ในเบื้องต้นจะมีใจเลื่อมใสอยู่ในประเภทโฆสัปปมาณิกาก็ตามแต่
ผลแห่งการที่ท่านได้กระทาด้วยความเลื่อมใสศรัทธานี้ไม่ได้น้อยเลย
ความศรัทธาเลื่อมใสประเภทโฆสัปปมาณิกานี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่การถือเอาเสียงที่ได้
ยินเป็นประมาณในใจว่ามีสาเนียงไพเราะ อ่อนหวาน ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือเลื่อมใสเพราะได้
ยินเสียงเพียงเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการได้รับฟังคาสรรเสริญถึงบุคคลว่ามีคุณสมบัติที่น่านับถือ
ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือได้ยินกิตติศัพท์ว่ามีคุณอันวิเศษณ์จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็รวมอยู่
ในพวกโฆสัปปมาณิกานี้ด้วย
ในสมัยพุทธกาลเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จบรรพชาออกบวชจนตรัสรู้
อริยมรรคหาทางพ้นทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองแล้ว พระพุทธองค์ยังทรงนาสิ่งที่ทรงค้นพบมาตรัสเทศนา
สั่ งสอนเหล่ าประยู ร ญาติจ นเกิ ดความนับถื อเลื่ อมใสออกบรรพชาตามเป็ นจ านวนมาก อาทิ เช่ น
พระอานนท์, พระราหุลกุมาร, พระนันทะ ไปจนถึงพระนางประชาบดีโคตรมี
ในครั้งนั้นพระนางรูปนันทา๑๖ (พระน้องนางซึ่งเกิดแต่พระนางประชาบดีโคตรมี) ทรงมี
พระดาริว่า “พระญาติที่มีอยู่ของเราได้ทรงผนวชกันสิ้นแล้ว เราจักทาอะไรในเรือน จักผนวช (บ้าง)”
หลังจากนั้นแล้วพระนางเสด็จเข้าไปสู่สานักภิกษุณีทั้งหลายแล้วทรงผนวช พระนางทรงผนวชเพราะ
สิเนหาในพระญาติเท่านั้น หาใช่เพราะศรัทธาไม่ เมื่อผนวชแล้วพระนางก็ไม่ยอมเข้าเฝูาองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากเกรงจะถูกตาหนิเพราะพระนางเป็นคนรักสวยรักงาม (พระนางเป็นผู้มี
พระโฉมอันวิไลจึงปรากฏพระนามว่า รูปนันทา) แต่เหล่าภิกษุนีร่วมอารามผู้มีฉันทะในพระธรรม
เทศนาของพระศาสดาก็ย่อมไปวิหารฟังธรรมอยู่เป็นประจา ครั้นฟังธรรมแล้วก็กลับมากล่าวถึงแต่
คุณกถาของพระศาสดาเท่านั้น เช่น พระสรีระของพระตถาคตอันประดับแล้ว ด้วยพระลักษณะและ
พระอนุพยัญชนะมีพระฉวีวรรณดุจทองคา เสียงประกาศพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแจ่มใส ๑
ชัดเจน ๑ นุ่มนวล ๑ น่าฟัง ๑ กลมกล่อม ๑ ไม่พร่า ๑ ลึก ๑ มีกังวาน ๑ องค์พระสุคตเป็นผู้เศร้า
หมองด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้น และศีลของพระทศพลเห็นปานนี้ สมาธิเห็นปานนี้ ปัญญาเห็น
ปานนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าหาผู้เสมอมิได้ ไม่มีผู้ใดเสมอเท่า หาผู้เสมอเหมือนมิได้ ไม่มีผู้ใดทัดเทียม
ด้วยคุณทั้งหลาย พระนางรูปนัน ทาได้สดับคาพรรณนาคุณของพระตถาคตแต่สานักพวกภิกษุณีและ
๑๖

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑/๒๙.

๑๘

พวกอุบาสิกา จึงทรงดาริว่า “ชนทั้งหลายย่อมกล่าวชมเจ้าพี่ของเรานั กหนาทีเดียว ถ้ากระไรเราพึงไป
กับพวกภิกษุณี ไม่แสดงตนเลย เฝูาพระตถาคตฟังธรรมแล้วพึงมา”
ในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดาริว่า “วันนี้รูปนันทาจักมาที่บารุงของ
เรา รูปนันทานั่นหนักในรูป มีความเยื่อใยในอัตภาพอย่างรุนแรง การบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูป
นั่นแลจักเป็นที่สบายของเธอ ดุจการบ่งหนามด้วยหนามฉะนั้น ” เมื่อพระนางรูปนันทาเข้าไปสู่วิหาร
สมเด็จพระสุคตทรงนิรมิตหญิงมีรูปสวยพริ้งผู้หนึ่ง อายุราว ๑๖ ปี นุ่งผ้าแดง ประดับแล้วด้วยอาภรณ์
ทุกอย่าง ถือพัดยืนถวายงานอยู่ในที่ใกล้พระองค์ ด้วยกาลังพระฤทธิ์ , ก็แลพระศาสดาและพระนาง
รู ป นั น ทาเท่ านั้ น ที่ทรงเห็ น รู ป หญิงนั้ น พระนางรูปนั นทาทรงแลดูห ญิงนั้ นแล้ ว ทรงแลดูอัต ภาพ
(ของตน) รู้สึกว่าตนเหมือนนางกา (ซึ่งอยู่) ข้างหน้านางพระยาหงส์ทอง พระนางมีจิตอันสิริโฉมแห่ง
สรีระประเทศทั้งหมดดึงดูดไปแล้วว่า “โอ ผมของหญิงนี้ก็งาม โอ หน้าผากของหญิงนี้ก็งาม” ดังนี้
สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบความยินดีอย่างสุดซึ้งในรูปนั้นของพระนาง เมื่อจะทรง
แสดงธรรมจึงทรงแสดงรูปนั้นให้ล่วงภาวะของผู้มีอายุ ๑๖ ปี มีอายุราว ๒๐ ปี พระนางรูปนันทาได้
ทอดพระเนตรมีจิตเบื่อหน่ายหน่อยหนึ่งว่า “รูปนี้ไม่เหมือนรูปก่อนหนอ” พระศาสดาทรงแสดงความ
แปรเปลี่ยนเพศของหญิงนั้นโดยลาดับ คือ เพศหญิงคลอดบุตรครั้งเดียว เพศหญิงกลางคนเพศหญิงแก่
เพศหญิงแก่คร่าคร่าแล้วเพราะชรา พระนางรูปนันทาก็ทรงเบื่อหน่ายรูปนั้นในเวลาที่ทรุดโทรมเพราะ
ชราโดยลาดับเหมือนกัน ว่า “โอ รูปนี้หายไปแล้ว ๆ” ครั้นทรงเห็นรูปนั้นมีฟันหัก ผมหงอก หลังโก่ ง
มีซี่โครงขึ้นดุจกลอน มีไม้เท้ายันข้างหน้า งกงันอยู่ ก็ทรงเบื่อหน่ายเหลือเกิน ลาดับนั้นพระศาสดาทรง
แสดงรูปหญิงนั้นให้เป็นรูปอันพยาธิครอบงาล้มลงที่ภาคพื้น จมลงในมูตรและกรีสของตน กลิ้งเกลือก
ไปมา พระนางรูปนันทาทรงเห็น หญิงนั้นแล้วก็ทรงเบื่อหน่ายเต็มที พระศาสดาทรงแสดงมรณะของ
หญิงนั้นแล้ว หญิงนั้นถึงความเป็นศพพองขึ้นในขณะนั้นเอง สายแห่งหนองและหมู่หนอนไหลออกจาก
ปากแผลทั้ง ๙ อันได้แก่ ตา หู จมูก อย่างละ ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑ ฝูงสัตว์มีกาเป็นต้น
รุมแย่งกันกินแล้ว
พระนางรูปนันทาทรงพิจารณาซากศพนั้นแล้วทรงเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่
เที่ยงว่า “หญิงนี้ถึงความแก่ ถึงความเจ็บ ถึงความตาย ในที่นี้เอง ความแก่ ความเจ็บ และความตาย
จักมาถึงแก่อัตภาพแม้นี้อย่างนั้นเหมือนกัน” และเพราะความที่อัตภาพเป็นสภาพอันพระนางทรงเห็น
แล้วโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงนั่นเอง อัตภาพนั้นจึงเป็นอันทรงเห็นแล้วโดยความเป็นทุกข์ โดยความ
เป็นอนัตตาทีเดียว ลาดับนั้น ภพทั้งสามปรากฏแก่พระนางดุจถูกไฟเผาลนแล้ว และดุจซากศพอันเขา
ผูกไว้ที่พระศอ จิตมุ่งตรงต่อกรรมฐานแล้ว
พระศาสดาทรงทราบว่าพระนางทรงคิดเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงแล้ว จึง
ทรงแสดงธรรม ด้วยอานาจธรรมเป็นที่สบายแห่งพระนาง ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า “นันทา เธอจงดู
กายอันกรรมยกขึ้น อันอาดูร ไม่สะอาด เปื่อยเน่า ไหลออกอยู่ข้างบน ไหลออกอยู่ข้างล่าง ที่พาลชน
ทั้งหลายปรารถนากันนัก สรีระของเธอนี้ฉันใด สรีระของหญิงนั่ นก็ฉันนั้น สรีระของหญิงนั่นฉันใด
สรีร ะของเธอนี้ก็ฉันนั้ น เธอจงเห็ นธาตุทั้งหลายโดยความเป็ นของสู ญ อย่ากลับมาสู่โ ลกนี้อีก เธอ
คลี่คลายความพอใจในภพเสียแล้ว จักเป็นบุคคลผู้สงบเที่ยวไป” พระนางรูปนันทาสาเร็จโสดาปัตติผล
ล าดับ นั้ น สมเด็จ พระบรมศาสดา เพื่อจะตรัส สุ ญ ญตกรรมฐาน เพื่อต้องการอบรม
วิปัสสนา เพื่อมรรคผลทั้งสามยิ่งขึ้นไปแก่พระนาง จึงตรัสว่า “นันทา เธออย่าทาความเข้าใจว่าสาระ

๑๙

ในสรีระนี้มีอยู่ เพราะสาระในสรีระนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มี สรีระนี้อันกรรมยกกระดูก ๓๐๐ ท่อนขึ้น
สร้างให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย” ดังนี้แล้วทรงตรัสพระคาถาว่า
“อฏฺ น นคร กต มสโลหิตเลปน ยตฺถ ชรา จ มจฺจุ จ มาโน มกฺโข จ โอหิโต”๑๗
ความว่า สรี ร ะอัน กรรมทาให้ เป็นนครแห่ งกระดูกทั้งหลาย ฉาบด้ว ยเนื้อและโลหิ ต
เป็นที่ตั้งลงแห่งชรา มรณะ มานะ และมักขะ ในกาลจบพระธรรมเทศนาพระนางรูปนันทาเถรีได้บรรลุ
พระอรหัตผล
พระนางรูปนันทาเถรีแม้จะทรงผนวชเป็นภิกษุณีตามญาติทั้งหลายของตนโดยไม่มีความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก่อน แต่หลังจากทรงผนวชแล้วได้ยินการกล่าวถึงคุณกถาของ
องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงเกิดความเลื่อมใสและต้ องการฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง หลัง
การสดับพระธรรมเทศนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ เห็นได้ว่าแม้พระนางจะเริ่มต้นโดยปราศจากศรัทธา
และเกิดความเลื่อมใสในประเภทโฆสัปปมาณิกา ตามลาดับ แต่ผลจากการมีความเลื่อมใสศรัทธาแบบ
โฆสัปปมาณิกาก็ส่งให้พระนางบรรลุสู่ความเป็นอรหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสได้ในที่สุด
หรือในเรื่องโคนันทวิศาลซึ่งแสดงถึงการประมาณในเสียงไว้เช่นเดียวกัน ในอดีตกาล
ผ่านมาในเมืองตักกสิลามีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งมีโคแข็งแรงชื่อว่านันทวิศาล โคนันทวิศาลนี้มีกาลังมาก
จึงเป็นที่รักของพราหมณ์ เนื่องจากโคนั นทวิศาลมีความแข็งแรงเหนือโคใดพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของจึง
ได้นาเอาโคนันทวิศาลไปลากเกวียนพนันแข่งกับเศรษฐีอื่นซึ่งโคนันทวิศาลก็สามารถลากเกวียนได้ถึง
๑๐๐ เล่ม ทาให้พราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของได้ทรัพย์มามากมาย จากนั้นพราหมณ์ก็ได้พนันเอาเกวียนลาก
เพิ่มเติมเข้าไปอีกและกล่าวกับโคนันทวิศาลว่า “จงฉุดไป เจ้าโคจงลากไป เจ้าโคโกง” โคนันทวิศาล
ก็ไม่แสดงอาการลากไปแต่อย่างใด ทาให้พราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของนั้นต้องเสียทรัพย์ไปเป็นจานวนมาก
จนมีอาการเศร้าโศกเสียดายทรัพย์ที่เสียไปดังกล่าว โคนันทวิศาลจึงได้ถามพราหมณ์ว่าเศร้าโศกเสียใจ
ด้ว ยเหตุใด พราหมณ์ผู้เป็ นเจ้ าของนั้น ตอบว่ า “เพราะเจ้ าทาให้ เราต้ องแพ้ พนัน เสี ยทรัพย์ไปถึง
๑,๐๐๐ กษาปณ์” นันทวิศาลโคนั้นก็กล่าวไปว่า “ท่านพราหมณ์ ก็เพราะเหตุใดท่านจึงมาเรียกขาน
ข้าพเจ้าผู้ไม่โกงด้วยถ้อยคาว่าโกงเล่า ท่านจงไปอีกครั้งหนึ่งแลพนันกับเศรษฐีด้วยทรัพย์มากกว่าเดิม
แต่อย่าเรียกขานข้าพเจ้าผู้ไม่โกงด้วยถ้อยคาว่าโกง” พราหมณ์นั้นจึงได้กระทาตามที่โคนันทวิศาล
แนะน า และกล่ าวกั บ โคว่า “เชิญฉุดไปเถิด พ่อรูปงามเชิ ญลากไปเถิด ” ดัง นี้แล้ ว โคนันทวิศาลก็
สามารถลากเกวียนที่ผูกติดกันมากกว่าร้อยเล่มไปได้ แม้แต่โคซึ่งเป็นสัตว์ก็ยังนิยมเลื่อมใสและต้องการ
ฟังคาพูดที่ไพเราะหวานหูน่าฟัง และยินดีที่จะกระทาตาม การแสดงธรรมด้วยความสุภาพ ไพเราะ
และเป็นสัจจะ ก็ย่อมจะสร้างความยินดีให้มีขึ้นแก่ผู้ฟังจนเกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธาและยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามข้อธรรมที่ได้รับฟังมา๑๘ ดังนี้
การใช้เสียงเป็นสื่อเพื่อให้เกิดการเข้าถึงและเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนานั้น
มิใช่เพียงแต่เป็นการแสดงเสียงเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแต่เพียงอย่างเดียว แต่พร้อมกับเสียงที่
ไพเราะเสนาะหูย่อมมีสัจจะความเป็นจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบแทรกอยู่ด้วย

๑๗

๑๘

ขุ.ธ (บาลี) ๒๕/๑๕๐/๗๘ , ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๐/๗๘.
วิ.ม. (ไทย) ๒/๑๓/๒๐๐.

๒๐

เหล่าโฆสัปปมาณิกาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในเสียงแสดงธรรมอันไพเราะก็ย่อมจะได้รับเนื้อหาใจความ
สาคัญของธรรมนั้นไปด้วยเช่นเดียวกัน
๒.๒.๓ ลูขัปปมาณิกา
ลูขัปปมาณิกา คือ บุคคลที่ถือเอาสิ่งของเครื่องใช้ ความเป็นอยู่ที่มองเห็นเป็นประมาณ
ในใจว่าเก่าคร่าคร่า สมถะ หรือเห็นการประพฤติอันเคร่งครัดเข้มงวด ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือ
เลื่อมใสเพราะเห็นความสมถะ คนที่เลื่อมใสในพระสงฆ์บางคนเพราะเห็นพระท่านมีวัตรปฏิบัติที่
เคร่งครัดเข้มงวด เช่น ฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ใช้เครื่องอัฐบริขารเก่าคร่าคร่า อยู่ปุาเป็นนิสสัย ตนจึง
เลื่อมใส คนประเภทนี้เรียกว่าลูขัปปมาณิกา
ในสมัยพุทธกาลและก่อนพุทธกาลมีภิกษุและพุทธศาสนิกชนมากมายที่เลื่อมใสศรัทธา
พระพุทธศาสนาเพราะลูขัปปมาณิกาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากพระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ต้องมีลักษณะเศร้าหมองด้วยปัจจัยทั้งหลาย อันได้แก่สิ่งของบริขาร เช่น บาตรและจีวร
เป็นต้น จะมีลักษณะเรียบ, พื้น, ปราศจากความแวววาว ไม่มีความทะเยอทะยานอยากในรูป เสียง
กลิ่น รส ยินดีในจีวร อาหารบิณฑบาต เสนาสนะที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคเท่านั้น
การยึดมั่นอยู่ในลักษณะอันเศร้าหมองที่น่าเลื่อมใสศรัทธานั้นเป็ นอุบายเพื่อไม่ให้บุคคล
ยึ ดถือในสิ่ งที่ไม่ จ าเป็ น ซึ่งทาให้ จิ ตใจหมกมุ่นอยู่กับความสุ ขความสบายหรือติด อยู่ในความสวย
ความงาม บุคคลใดมีความสันโดษ สมถะ และใช้จีวรเศร้าหมองบุคคลนั้น ถือว่าได้ปล่อยละอุปาทาน
ความยึดมั่นต่าง ๆ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงยกย่องพระภิกษุที่ทรงจีวรเศร้า
หมองคร่าคร่าและมีความประพฤติอันเข้มงวดเคร่งครัดน่าเลื่อมใส ซึ่งได้แก่ พระโมฆราช ดังนี้
พระโมฆราช๑๙เกิดในตระกูลพราหมณ์แห่งกรุงสาวัตถี เมื่อมีอายุพอสมควรแก่การศึกษา
ศิลปะวิทยาตามประเพณีพราหมณ์จึงได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรีผู้เป็นปุโรหิตที่ปรึกษา
ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ในกาลเวลาต่อมาพราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์เบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือน
จึงได้กราบทูลลาพระเจ้าปเสนทิโกศลเพื่อออกบวชเป็นชฎิลบาเพ็ญพรตตามประเพณีพราหมณ์ ซึ่งครั้ง
นั้นโมฆราชมาณพพร้อมกับเพื่อนศิษย์อีกหลายคนได้ติดตามออกบวชด้วย
เมื่ อ พราหมณ์ พ าวรี ไ ด้ ท ราบข่ า วว่ า องค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส รู้
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและเที่ยวสั่ งสอนเวไนยสั ตว์ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสออกบวชประพฤติ
พรหมจรรย์ ติดตามพระองค์มากมาย แต่ก็ยังเคลือบแคลงใจในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ พราหมณ์
พาวรีจึงตั้ง ปัญหาขึ้น ๑๖ หมวด แล้วมอบให้ศิษย์ ๑๖ คน นาไปกราบทูลถามพระบรมมหาศาสดา
ซึ่งประทับอยู่ที่ปาสาณเจดีย์ แคว้นมคธ ในขณะนั้น โมฆราชมาณพและเหล่าศิษย์ของพราหมณ์รวม
๑๖ คน จึงพากันไปเข้าเฝูาพระบรมศาสดาเพื่อทูลถามปัญหาดังกล่าว ในบรรดามาณพทั้ง ๑๖ คนนั้น
โมฆราชมาณพ นับว่าเป็นผู้มีปัญญาดีกว่ามาณพทั้งหมดจึงคิดที่จะทูลถามปัญหาเป็นคนแรก แต่เห็น
ว่าอชิตมาณพอยู่ในฐานะเป็นหัวหน้าผู้นามาจึงเปิดโอกาสให้ถามเป็นคนแรก เมื่ออชิตะทูลถามจบแล้ว
โมฆราชมาณพ ปรารถนาจะถามเป็นคนที่ ๒ แต่พระพุทธองค์ตรัสห้ามว่า “ดูก่อนโมฆราชท่านจงรอ
ให้มาณพคนอื่น ๆ ถามก่อนเถิด”
๑๙

คณาจารย์ แ ห่ ง โรงพิ ม พ์ เ ลี่ ย งเชี ย ง, อนุ พุ ท ธประวั ติ ฉบั บ มาตรฐาน, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑๒๗,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๖), หน้า ๑๐๐.

๒๑

ครั้ งนั้ น เมื่ อมาณพอื่ น ๆ ถามไปโดยล าดั บถึ งคนที่ ๘ โมฆราชมาณพก็ แสดงความ
ประสงค์จะทูลถามเป็นคนที่ ๙ พระพุทธองค์ก็ตรัสห้ามไว้อีกครั้ง จนกระทั่งถึงลาดับคนที่ ๑๔ ผ่านไป
แล้ ว โมฆราชมาณพจึ ง ได้ มี โ อกาสทู ล ถามความว่ า “ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ โลกนี้ ก็ ดี โลกอื่ น ก็ ดี
พรหมโลกกับทั้งเทวโลกก็ดี ย่อมไม่ทราบความเห็นของพระองค์ เหตุดังนั้น จึงมีปัญหามาถึงพระองค์
ผู้มีปรีชาญาณเห็นล่วงสามัญชนทั้งปวงอย่างนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไร มัจจุราช
คือความตายจึงจะไม่แลเห็น คือ จักไม่ตามทัน พระเจ้าข้า” พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสพยากรณ์ว่า
“ดูก่อนโมฆราช ท่านจงมีสติพิจารณาดูโลกโดยความเป็นของว่างเปล่า ถอนความเห็นว่าตัวของเราเสีย
ทุกสิ่งเถิด ท่านจะข้ามล่วงมัจจุราชเสียได้ด้วยอุบายนี้ ท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล้วมัจจุราชคือ
ความตายจักแลไม่เห็น”๒๐
เมื่ อ พระบรมมหาศาสดาได้ ท รงตรัส พยากรณ์ปั ญ หาของโมฆราชมาณพจบลงแล้ ว
ครั้งนั้นโมฆราชมาณพพร้อมด้วยชฎิลทั้งหมดได้บรรลุพระอรหัตผลสิ้นอาสวกิเลสทุกคน พระพุทธองค์
ทรงประทานอุ ป สมบทให้ ม าณพทั้ ง ๑๖ ด้ ว ยวิ ธี เ อหิ ภิ ก ขุ อุ ป สั ม ปทา จึ ง ได้ เ ป็ น พระภิ ก ษุ ใ น
พระพุทธศาสนา พร้อมบาตรและจีวรทิพ ย์อันสาเร็จด้วยบุญฤทธิ์ พระโมฆราชนั้นเมื่ออุปสมบทแล้ว
ปรากฏว่าท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีเฉพาะการใช้สอยจีวรที่เศร้าหมอง ๓ ประการ คือ ๑. ผ้าเศร้า
หมอง ๒. ด้ายเย็บผ้าเศร้าหมอง และ ๓. น้าย้อมผ้าเศร้าหมอง ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงยกย่อง
ท่านในตาแหน่งเอตทัคคะซึ่งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง
การที่พระโมฆราชเถระนี้ได้รับการสถาปนาจากพระบรมศาสดาให้อยู่ในตาแหน่งที่เป็น
เลิศกว่าเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายผู้ทรงจีวรเศร้าหมองนั้นก็เนื่องด้วยการที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาใน
ตาแหน่งนั้นตลอดแสนกัลป์ ในครั้งนั้นท่านเป็นผู้รับใช้ของสกุลหนึ่ง ในพระนครหงสาวดี ยากจนไม่มี
ทรั พ ย์ สิ น อั น ใด วั น หนึ่ ง ท่ า นได้ ฟั ง ธรรมในส านั ก ของพระศาสดาพระองค์ นั้ น และในครั้ ง นั้ น
พระโลกนาถได้ทรงสถาปนาพระภิกษุรูปหนึ่งให้เป็นเลิศกว่าพระสาวกเหล่าอื่น ผู้ทรงจีวรเศร้าหมองใน
ที่ประชุมชน ท่านชอบใจในคุณของท่านจึงได้ปฏิบัติพระตถาคตด้วยปรารถนาในตาแหน่งนั้นบ้าง
คือความเป็น ผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง ครั้งนั้นพระปทุมุตรพุทธเจ้า ได้ตรัส กับพระสาวก
ทั้งหลายว่า จงดูบุรุษนี้ ผู้มีผ้าห่มน่าเกลียด ผอมเกร็ง แต่มีใบหน้าอันผ่องใสเพราะปีติ ประกอบด้วย
ทรัพย์ คือศรัทธา มีกายและใจสูง ร่าเริง ไม่หวั่นไหว อุดมไปด้วยธรรมที่เป็นสาระ บุรุษนี้ชอบใจใน
คุณของภิกษุ ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง ปรารถนาฐานันดรนั้นอย่างจริงใจ เมื่อท่านได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้น
แล้วก็เบิกบาน ถวายบังคมพระพิชิตมารด้วยเศียรเกล้า ทาแต่กรรมที่ดีงามในศาสนาของพระชินเจ้า
ตราบเท่าสิ้นชีวิต๒๑
ดัง นี้ แ ล้ ว จึ ง เป็ น ที่ แ น่ ชั ด ว่ า แม้ ศ รั ท ธาประเภทลู ขั ป ปมาณิ ก า หรื อ การถื อ เอาความ
เศร้าหมองเป็นประมาณนั้นยังสามารถทาให้เกิดความเลื่อมใส เกิดปีติ มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหว และ
มองเห็นธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับการประพฤติปฏิบัติเพื่อหาหนทางไปสู่ความ
เป็นอริยะของบุคคล ทั้งนีเ้ พราะสิ่งที่มาพร้อมกับความเก่าคร่าคร่าของบริขารคือสัจจะความเป็นจริงที่

๒๐
๒๑

ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๔๙๐/๑๘๔-๒๐๐.
ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๓๓๗-๓๔๐/๒๘๔.

๒๒

องค์ส มเด็จ พระสั มมาสั มพุทธเจ้ าทรงค้นพบแทรกอยู่ เหล่ าลู ขัปปมาณิกาผู้ มีศรัทธาเลื่ อมใสวัต ร
อันเศร้าหมองก็ย่อมจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อหาใจความสาคัญของธรรมนั้นไปด้วยเช่นเดียวกัน
๒.๒.๔ ธัมมัปปมาณิกา
ธัมมัปปมาณิกา คือ บุคคลที่ถือเอาธรรมที่พิจารณาเป็นประมาณในใจว่ามีสาระแก่นสาร
เป็นไปเพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือเห็นว่าธรรมเป็นสิ่งสูงค่าที่ควรน้อม
นามาสู่ตน คนที่เลื่อมใสในพระสงฆ์บางคนเพราะเห็นพระท่านมีธรรมและให้ธรรมที่มีเนื้อหาสาระ
มีอรรถ มีนัย ควรแก่การศึกษาและนาไปประพฤติปฏิบัติ จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา คนประเภทนี้
เรียกว่าธัมมัปปมาณิกา แม้บุคคลที่ชอบฟังธรรม ชอบปฏิบัติธรรม ก็อยู่ในประเภทของธัมมัปปมาณิกา
นี้ด้วย
อั น บุ ค คลผู้ มี ธ รรมเป็ น ประมาณเมื่ อ ได้ เ ห็ น ศี ล สมาธิ และปั ญ ญาของพระ
บรมมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันไม่มีใครหรือผู้ใดเสมอเหมือนแล้วย่อมเลื่อมใสว่า “ศีลของพระทศ
พลเห็น ปานนี้ สมาธิเห็น ปานนี้ ปัญญาเห็ นปานนี้ พระผู้ มีพระภาคเจ้าหาผู้ เสมอมิได้ ไม่มีผู้เสมอ
เท่า หาผู้เสมอเหมือนมิได้ ไม่มีผู้ทัดเทียมด้วยคุณทั้งหลายอันมีศีลเป็นต้น”
ในพระไตรปิ ฎ กได้ ก ล่ า วถึ ง บุ ค คลที่ ถื อ ธรรมเป็ น ประมาณว่ า “บุ ค คลถื อ ธรรมเป็ น
ประมาณ เลื่อมใสในธรรม เป็นไฉน ก็บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นศีล เห็นสมาธิ เห็นปัญญา ถือเอา
ประมาณในธรรมนั้นแล้วยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่า บุคคลถือธรรมเป็นประมาณ เลื่อมใสใน
ธรรม”๒๒ ดังนี้แล้วการที่ถือเอาธรรมเป็นประมาณนั้นจึงประกอบด้วยแนวทางแห่งการปฏิบัติธรรม คือ
ศีล สมาธิและปัญญา บุคคลที่ดารงตนด้วยการรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ ฝึกอบรมจิตด้วยการปฏิบัติ
สมาธิ และเจริญสมถภาวนาเพื่อเข้าถึงซึ่งปัญญาย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ถือเอาธรรมเป็นประมาณ โดย
บุคคลประเภทนี้มักจะสร้างความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นกับผู้คนด้วยการทาให้เกิดความศรัทธาปสาทะเชื่อ
ฟังและประพฤติปฏิบัติตามด้วยการงดเว้ นการประพฤติผิดทางกายวาจา รู้ จักควบคุมกายวาจาให้
เรียบร้อยงดงามตามศีลสิกขาบท บารุงสติให้กล้าแข็งอยู่ในความรู้สึกตนอยู่เสมอด้วยสมาธิ และฝึกฝน
ปัญญาให้ส่องสว่างเห็นทางแห่งความพ้นทุกข์ด้วยปัญญา

๒.๓ ที่มาแห่งปมาณิกา
ความเลื่อมใสแบบปมาณิกานั้นมีลักษณะเป็นเช่นเดียวกันกับธรรมอื่น ๆ นั่นคือ ต้องมี
เหตุและปัจจัยเป็นที่มาหรือทาให้เกิดขึ้น ในที่นี้แบ่งเหตุและปัจจัยซึ่งเป็นที่มาของปมาณิกาออกได้เป็น
๒ ประเภท ได้แก่ เหตุและปัจจัยภายใน และเหตุและปัจจัยภายนอก ดังนี้
๒.๓.๑ ที่มาของปมาณิกาอันเกิดจากเหตุและปัจจัยภายใน
๑. ความรู้เป็นเหตุแห่งปมาณิกา
บุคคลจะมีศรัทธาในลักษณะของปมาณิกาต่อสิ่งใดจะต้องประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งนั้นเป็นประการสาคัญ เริ่มตั้งแต่การรับรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร มีความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้น
๒๒

อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๗๒/๒๐๕-๒๐๖.

๒๓

มากน้อยเพียงใด สิ่งนั้นมีคุณ -โทษ-ดี-เลวอย่างไร สิ่งที่จะช่วยให้บุคคลตัดสินคุณ -โทษ-ดี-เลวได้ก็คือ
ความรู้ บุคคลจะมีศรัทธาประเภทปมาณิกาต่อสิ่งใดได้ก็จะต้องมีความรู้ต่อสิ่งนั้นเช่นเดียวกัน ถ้าขาด
เสียซึ่งความรู้แล้วปมาณิกาก็ไม่เกิด อาจมีปัญหาว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใดจึงจะบุคคลมีปมาณิกาต่อ
สิ่งหนึ่ง ๆ ได้ คาตอบก็คือปริมาณความรู้ที่ทาให้เกิดปมาณิกานั้นมากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่บุคคล
บางคนมี ค วามรู้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยว่ า ธรรมมะเป็ น เรื่ อ งที่ ดี ต่ อ ชี วิ ต เท่ า นั้ น ก็ ส่ ง ผลให้ ต นเองมี ศ รั ท ธา
แบบธัมมัปปมาณิกาได้ ในขณะที่บางคนต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจึงจะแสดงความ
เลื่อมใสศรัทธาของตนออกมา ดังนั้น ความรู้จึงเป็นต้นเหตุหรือที่มาที่สาคัญมากต่อการเกิดศรัทธาใน
ลักษณะต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงความเลื่อมใสศรัทธาแบบปมาณิกานั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้เช่นเดียวกัน
บุคคลที่มีความรู้ต่อสิ่งใดน้อยย่อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าผู้ที่มีความรู้กว้างขวางในสิ่งนั้น
ความรู้จึงเป็นฐานของความเชื่อที่ทาให้บุคคลเชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีคุณ -โทษ-ดี-เลวอย่างไร และส่งผล
ไปถึงความเลื่อมใสศรัทธาของบุคคลด้วย
๒. ความคิดเป็นเหตุแห่งปมาณิกา
ความคิด หรือการคิดหาเหตุผลด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการคิดแบบอุปมาอุปมัย การคิด
หาเหตุผลแบบตรรกะ การคิดด้วยการอุปมาน การคิดด้วยการอนุมาน และการคิด ตรึกตรองตาม
อาการที่ปรากฏให้เห็นย่อมเป็นหนึ่งในสาเหตุแห่งปมาณิกา ทั้งนี้เมื่อการคิดด้วยตนเองสามารถสนอง
ความอยากรู้อยากเห็นในระดับต้น ๆ ได้ก็จะทาให้บุคคลเกิดเชื่อมั่นในความคิดของตนเองมากขึ้น
เชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองคิดและกระทาว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่งาม ที่ถูกต้องและเหมาะสม ความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้น
จากการคิดด้วยตนเองดังกล่าวนี้จัดเป็นความเชื่อที่เกิดจากความพอใจและความนิยมชมชอบที่มีความ
เข้มข้นมากขึ้น มีพลัง มีความมั่นคงจนกลายเป็นความเลื่อมใสศรัทธาแบบปมาณิกา ซึ่ง จะปรากฏเห็น
ได้ชัดในเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นเอาสิ่งต่าง ๆ มาเป็นแนวทางปฏิบัติหรือประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่
ตนนิยมชมชอบ อนึ่งการคิดด้วยตนเองนี้เป็นการอาศัยตนเองเป็นหลัก เป็นการทาให้เกิดความรู้ใน
ระดับจินตามยปัญญาซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นความชอบและความยึดถือเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนคิด อันเป็นหนึ่ง
ในหลาย ๆ สาเหตุที่ทาให้เกิดปมาณิกานั่นเอง๒๓
๓. การกระทาเป็นเหตุแห่งปมาณิกา
การกระทาการใด ๆ ของบุคคลเป็นการนาความรู้ที่ได้จากการสดับจากภายนอกหรือ
จากการคิดไตร่ตรองด้วยตนเองจากภายในใจมาทดลองประพฤติปฏิบัติ เป็นการนาสิ่งที่ตนได้รับรู้มา
พิ สู จ น์ ห าความจริ ง เมื่ อ ผลปรากฏออกมาเป็ น ที่ น่ า พอใจก็ จ ะเชื่ อ ต่ อ สิ่ ง นั้ น อย่ า งมั่ น คง การมี
ประสบการณ์จากการได้ทดลองกระทาหรือปฏิบัติดังกล่าวจึงทาให้เกิดความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้
ความรู้ที่เกิดจากการคิดหรือการได้สดับรับฟังมาหากผ่านการปฏิบัติทดลองดูแล้วพบว่าเรื่องดังกล่าว
เป็ น เท็ จ ไม่ เ ป็ น ประโยชน์ มี โ ทษ ก็ จ ะถู ก ปฏิ เ สธ แต่ ห ากพบว่ า เรื่ อ งดั ง กล่ า วเป็ น เรื่ อ งจริ ง
เป็นประโยชน์ ก็จะได้รับการยอมรับเอาโดยอาการคือเชื่อมั่นสิ่งที่ตนรู้นั้นอย่างมั่นคงแน่วแน่และ
จริงจัง ความเชื่อที่เกิดขึ้นจากการมีประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้จึงเป็นความเชื่อที่มั่นคง มีพลัง
และยากแก่การเปลี่ย นแปลงเป็นอย่างอื่น การมีประสบการณ์จากการได้กระทา ได้ประพฤติปฏิบัติ
๒๓

พระครูอนุกลู ธรรมวงศ์, ศึกษาวิเคราะห์ปมาณิกาในพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓, หน้า ๒๑.

๒๔

ด้วยตนเองทาให้เกิดความรู้ในระดับ ภาวนามยปัญญาได้ และความรู้ในระดับนี้ก็ทาให้เกิดการพอใจ
การยึดถือเอาเป็นประมาณ หรือ ปมาณิกาได้ ทั้งยังเป็นความนิยมชมชอบเลื่อมใสศรัทธาอันเกิดจาก
การมีประสบการณ์ โ ดยตรง เกิดจากการได้ สัมผัส ด้วยใจ และเกิดจากการรับรู้ด้ วยปัญญาของตน
นั่นเอง การมีประสบการณ์จากการกระทาจึงส่งผลให้เกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธาแบบปมาณิกาได้
เช่นเดียวกัน๒๔
๔. ความรู้สึกเป็นเหตุแห่งปมาณิกา
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งย่อมเป็นไปได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการประเมินค่าของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ นั้น กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีการประเมินค่าว่าในใจว่าสิ่ง
ใดดีมีป ระโยชน์ก็จ ะเกิดความรู้ สึ กรักชอบสิ่ งนั้ น และถ้าบุคคลมี การประเมินค่าว่าสิ่ งใดไม่ดี ไม่มี
ประโยชน์ ก็จะเกิดความรู้ สึก ไม่รัก ไม่ชอบ หรือรังเกียจสิ่งนั้น การประเมิน รูปลักษณ์ภ ายนอกว่า
งดงามจั บ ตามี ส ง่ า ราศี น่ า นั บ ถื อ การประเมิ น เสี ย งที่ ไ ด้ ยิ น ได้ ฟั ง ว่ า ไพเราะเสนาะหู น่ า รั บ ฟั ง
การประเมินวัตรแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ได้เห็นว่าจับจิตจับใจน่าเลื่อมใส และการประเมินธรรมที่ได้
รับรู้ว่าเป็นไปเพื่อความเจริญควรแก่การน้อมนามาใส่ตน ควรแก่การเคารพบูชา การประเมินค่าต่าง ๆ
เหล่านี้ล้วนตัดสินจากความรู้สึกส่วนตนทั้งสิ้น เช่นเดียวกันกับที่ปมาณิกาศรัทธาก็ย่อมตัดสินจากการ
ประเมินความรู้สึกส่วนตนไม่แตกต่างกัน
๒.๓.๒ ที่มาของปมาณิกาอันเกิดจากเหตุและปัจจัยภายนอก
๑. เสียงลือเสียงเล่าอ้างเป็นเหตุแห่งปมาณิกา
สิ่งที่บุคคลได้ยิน หรือได้รับฟังมาหากเป็นสิ่งที่ตนเองพึงใจแล้วย่อมจะส่งให้ให้บุคคลเกิด
ความเชื่อในสิ่งที่ได้รับฟังโดยไม่ต้องอาศัยการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตนเองรับฟังมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพียงใด
ถ้าบุคคลประเมินด้วยตนเองแล้วว่าสิ่งที่ตนเองรับฟังมามีคุณค่า มีประโยขน์ ก็จะยิ่งปักใจเชื่อมั่นใน
การตัดสินใจของตนเอง การประเมินของบุคคลจากเสียงเล่าลือ สรรเสริญเกียรติคุณ ที่ได้ยินได้ฟังมา
ก่อให้เกิดเป็นความศรัทธาได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะการเล่าลือถึงคุณวิเศษอันเป็นที่ต้องการของบุคคล
ส่ว นใหญ่ด้ว ยแล้ ว ก็ยิ่ งก่อให้ เกิดเป็นศรัทธาในลั กษณะปมาณิกาได้โ ดยง่าย รวมถึงการได้อ่านคา
สรรเสริญในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเช่นเดียวกัน
๒. บุคคลต้นแบบเป็นเหตุแห่งปมาณิกา
เนื่ อ งจากบุ ค คลต้ อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอยู่ เ ป็ น ประจ าตลอดเวลา การมี
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากการได้เห็น และสังเกตุการกระทาของบุคคลอื่น จนเกิด
การยอมรับในสิ่งที่เห็น หรือยอมรับการกระทาที่ตนเองได้เห็นว่าเป็นสิ่งดีงาม ถูกต้อง ตรงกับทัศนคติ
ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้สึก และบรรทัดฐาน รวมถึงจริตความชอบของตนที่มีอิทธิพลต่อความคิด
ความศรั ทธา การได้เห็ นบุ คคลที่มีลั กษณะถูกต้องตรงจริตของตนย่อมส่งผลให้ เกิดความเลื่ อมใส
ศรัทธาขึ้น จากนั้นจึงเกิดการประพฤติปฏิบัติตามแบบ หรือเลียนแบบการกระทาของบุคคลที่ตนเอง
๒๔

พระครูอนุกลู ธรรมวงศ์, ศึกษาวิเคราะห์ปมาณิกาในพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓, หน้า ๒๒.

๒๕

เลื่อมใสศรัทธา ยิ่งถ้าการปฏิบัติดังกล่าวส่งผลให้เกิดสิ่งที่ตนเองพึงพอใจความเลื่อมใสศรัทธาก็ย่อม
เพิม่ ทวีคูณสูงขึ้น ความศรัทธาจากการได้เห็นและปฏิบัติตามจึงเป็นเหตุแห่งปมาณิกาได้

๒.๔ หน้าที่ของปมาณิกา
ปมาณิก า มีห น้ า ที่อั น ส าคั ญ ๒ ประการ ได้ แก่ ท าลายหรือ กาจัด อติ มานะหนึ่ ง และ
ปูองกันวิจิกิจฉาไม่ให้เกิดขึ้นหนึ่ง๒๕
๒.๔.๑ ปมาณิกามีหน้าที่ทาลายหรือกาจัดอติมานะ
อติมานะ หมายถึง ความเย่อหยิ่ง ความจองหอง ความถือตัวความยกตนให้ยิ่งกว่าใคร ๆ
ความดูหมิ่นผู้อื่นเห็นว่าเขาเลวกว่าตนไปเสียทุกแง่ทุกมุม ซึ่งอติมานะนี้ต้องแก้ด้วยการรู้จักประมาณ
ตน ดังปรากฏในปปัญจสูทนี ความว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุรู้ชัดว่าอภิชฌา วิสมโลภะ พยาบาท โกธะ อุปนาหะ
มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ ถัมถะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ เป็ น
ธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตด้วยประการฉะนี้ แล้วก็ละอภิชฌา
วิสมโลภะ พยาบาท โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเฐยยะ ถัม
ถะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ อันเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตเสียได้แล้ว ในกาล
นั้น เธอเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า”๒๖
และปรากฏในสุตตันตปิฎก ความว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ ควรเจริญเพื่อกาหนดรู้ราคะ ฯลฯ เพื่อความสิ้ นไป
เพื่อละ เพื่อสิ้ นไป เพื่อเสื่อมไป เพื่อคลาย เพื่อดับ เพื่อปล่อยวางราคะ ฯลฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรู้ยิ่ง ฯลฯ เพื่อกาหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ เพื่อสิ้นไป เพื่อเสื่อม
ไป เพื่อคลาย เพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อปล่อยวางโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มั กขะ ปลาสะ อิสสา
มัจฉริยะ มายา สาเถยยะถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ”๒๗
ดังนี้แล้ว อติมานะ ความเย่อหยิ่ง ความจองหอง ความถือตัว ความยกตน และความดู
หมิ่นผู้อื่นย่อมถูกทาลายให้หมดไปเมื่อปมาณิกาเกิดขึ้น การกาจัดอติมานะนี้จึงเป็นหน้าที่ทั้งทางตรง
และทางอ้อมของปมาณิกา
๒.๔.๒ ปมาณิกามีหน้าที่ทาลายหรือกาจัดวิจิกิจฉา
วิจิกิจฉา หมายถึง ความมีลักษณะที่สงสัย ลังเลใจ ตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องของสภาพธรรม
มีความคิดเห็นเป็น ๒ อย่าง อุปมาเหมือนทาง ๒ แพร่ง เช่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มีคุณจริง
๒๕

พระครูอนุกูลธรรมวงศ์, ศึกษาวิเคราะห์ปมาณิกาในพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓, หน้า ๒๓.
พระพุทธโฆสเถระรจนา, อรรถกถาภาษาไทย พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
ปปัญจสูทนี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๙๔.
๒๗
ม.มู. (ไทย) ๑๒/ ๗๑/ ๖๓-๖๔.
๒๗
ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๘๒/๓๑๖-๓๑๗.
๒๖

๒๖

หรือไม่ นรก สวรรค์ ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ บาปบุญมีจริงหรือไม่ และผลของบาปบุญให้ผลได้จริง
หรือไม่ วิจิกิจฉาเจตสิกเกิดกับอกุศลจิตประเภทโมหมูลจิต วิจิกิจฉาสัมปยุตต์เพียงดวงเดียวเท่านั้น
วิจิกิจฉา โดยทั่วไป จึงมุ่งหมายถึงความลังเลสงสัยในพระพุ ทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
สงสั ย ในขั น ธ์ ที่ เ ป็ น อดี ต สงสั ย ในขั น ธ์ ที่ เ ป็ น อนาคต สงสั ย ในขั น ธ์ ที่ เ ป็ น อดี ต และอนาคต สงสั ย
ในปฏิจจสมุปบาท ดังนั้นจึงมุ่งหมายถึงความลังเลสงสัยในเรื่องสภาพธรรมด้วยเป็นสาคัญ ซึ่งผู้ที่จะละ
ความลั ง เลสงสั ย จนหมดสิ้ น คื อ พระโสดาบัน แต่ก่ อ นจะถึ ง ความเป็ น พระโสดาบั นก็ ต้ อ งอาศั ย
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง และปัญญาที่เจริญขึ้นก็จะค่อย ๆ ละความลังเลสงสัยได้ทีละเล็กละ
น้อยจนหมดไปในที่สุดน้อย พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมที่จะค่อย ๆ ละความลังเลสงสัยด้วย
ธรรม ๖ ประการ ได้แก่ ๑. ความสดับมาก ๒. การสอบถาม ๓. ความชานาญในวินัย ๔. ความน้อมใจ
เชื่อ ๕. ความมีกัลยาณมิตร ๖. การเจรจาแต่เรื่องที่เป็นที่สบาย
ความสดับมาก เพราะเป็นผู้ฟังพระธรรมมากด้วยความเข้าใจในพระธรรม เมื่อมีความ
เข้าใจพระธรรมมากขึ้นเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาย่อมจะค่อย ๆ ละคลายความไม่เชื่อหรือความ
สงสัยในพระพุทธเจ้า พระธรรมได้ เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่จะละคลาย
ความสงสัยเสียได้
การสอบถาม เมื่อไม่เข้าใจก็สอบถาม และเมื่อได้เข้าใจในคาตอบปัญญาเจริญขึ้นจึง จะ
ละคลายความสงสัยในสิ่งที่ถามและในพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้
ความชานาญในวินัย เพราะเข้าใจถึงเหตุและผลของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงตามความ
เป็นจริงในส่วนอื่นๆ ย่อมละคลายความสงสัยเสียได้
ความน้อมใจเชื่อหรือปมาณิกา หมายถึง น้อมใจด้วยศรัทธาทั้งในพระพุทธเจ้าและ
พระธรรม ซึง่ เมื่อมีศรัทธาหนักแน่นเพียงพอก็ย่อมจะละคลายความสงสัยเสียได้
ความมีกัลยาณมิตร เพราะอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรม และที่สาคัญคือ
เป็นผู้มีคุณธรรมย่อมสามารถเกื้อกูลบุคคลนั้นได้ ทาให้ละคลายความสงสัยได้
การเจรจาแต่ เ รื่ อ งที่ เ ป็ น ที่ ส บาย การสนทนาพู ด คุ ย ถึ ง พระธรรมของพระพุ ท ธเจ้ า
การสนทนาในคุณพระรัตนตรัยย่อมทาให้เกิ ดศรัทธา เกิดความเข้าใจในพระธรรม ซึ่งย่อมละคลาย
ความสงสัยในพระรัตนตรัยได้
เมื่อปมาณิกามีหน้าที่ทาลายความลังเลสงสัยอันเป็นอกุศลธรรมประเภทนิวรณ์ธรรมที่
เป็นเครื่องขวางกั้นความเจริญหรือขัดขวางจิตใจไม่ให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ความลังเลสงสัย
ดังกล่าวเป็นเหตุ บุคคลคอยพะวงสงสัย และไม่แน่ใจในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติรวมถึงผลที่จะเกิดตามมา
จึงทาให้เกิดความกังวลใจ ทาอะไรไม่เต็มความสามารถทั้งกายและใจ แต่เมื่อบุคคลมีปมาณิกายึดถือ
แนวทางในการปฏิบัติแน่วแน่ ปมาณิกาย่อมจะไม่ทาให้เกิดความสงสัยลังเลในเรื่องใด ๆ ที่ตนเองเชื่อ
หรือไม่สงสัยลังเลในตัวบุคคลที่ตนเชื่อ จึงทาให้การปฏิบัติธรรมเกิดผลได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ตามกาลัง
ศรัทธาที่มีอยู่๒๘

๒.๕ ประโยชน์ของปมาณิกา
๒๘

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๙๕/๔๙.

๒๗

๒.๕.๑ ปมาณิกาเป็นปัจจัยแห่งศรัทธา
ศรัทธา๒๙หมายถึง ความเชื่อ ความเลื่อมใส โดยทั่ว ๆ ไปแล้วแบ่งศรัทธาออกได้เป็น ๓
ประเภท คือ
๑. ศรัทธาที่เกิดโดยไม่ต้องใช้ปัญญาแสวงหาความจริง
๒. ศรัทธาที่เกิดโดยใช้ปัญญาแสวงหาความจริง
๓. ศรัทธาที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง
ในพระพุทธศาสนาแบ่งศรัทธาออกเป็น ๔ อย่าง๓๐ คือ
๑. กัมมสัทธา เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็น
เหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป
๒. วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมที่ทาแล้ว
จะต้องมีผลติดตามมา
๓. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน คือ เชื่อว่าแต่ละคน
จะต้องรับผิดชอบเสวยผลของกรรมนั้น
๔. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรง
เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ คือ ทรงเป็นผู้ตรัสรู้สัจธรรมด้วยพระองค์เองโดยชอบ
ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุปัจจัยก่อให้เกิด ศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใสก็เช่นเดียวกัน โดย
ศรั ทธาที่เกิดจากอารมณ์เป็น สาคัญโดยไม่ต้องแสวงหาความจริงนั้นย่อมมีปัจจัยมาจากปมาณิกา
โดยเฉพาะ ศาสนาต่าง ๆ ที่มักจะดึงศาสนิกชนของตนด้วยศรัทธาประเภทนี้กันมากเพราะจะทาให้เกิด
ความจงรักภักดีต่อลัทธิศาสนาของตนโดยไม่สนใจเหตุผลใด ๆ นั่นเอง
๒.๕.๒ ปมาณิกาเป็นปัจจัยแห่งปีติ
ปีติ หรือที่พบเห็นเขียนกันทั่วไปว่า ปิติ หมายถึง ปลาบปลื้มใจ อิ่มใจ หรือความปลาบ
ปลื้มใจ ความอิ่มใจ ปีตินี้เมื่อเกิดขึ้นแก่ใครก็จะทาให้หน้าตาแช่มชื่นเบิกบาน จิตใจแจ่มใส เป็นความ
อิ่มเอิบที่ซาบซ่านไปทั่วร่างกาย๓๑
ปีติ แบ่งตามอาการออกได้เป็น ๕ ประเภท๓๒ ได้แก่
๑. ขุททกาปีติ ได้แก่ ปีติเล็กน้อยพอขนลุกขนชัน น้าตาไหล น้าตาคลอ หรือน้าตาซึม
ด้วยความอิ่มเอิบด้วยความยินดี
๒. ขณิกาปีติ ได้แก่ ปีติชั่วขณะ ความรู้สึกแปลบ ๆ ดุจฟูาแลบ หรือความรู้สึกเหมือนยุง
กัด มดไต่ ไรตอม หรือคล้ายมีประจุอ่อน ๆ ยุบยิบหรือแปลบ ๆ ตามบางส่วนของกายหรือใบหน้า

๒๙
๓๐

สานักงานราชบัณฑิตยสภา, จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน, ฉบับที่ ๒๘ ,๒๕๓๖, หน้า ๘.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘๑.
๓๑
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๒๖.
๓๒
ส.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๙/๓๐.

๒๘

๓. โอกกันติกาปีติ ได้แก่ ปีติเป็นระลอก มีความรู้สึกไหลซู่เป็นระยะๆ ดุจดั่งคลื่นที่ซัดฝั่ง
เป็นระลอก ๆ เช่น รู้สึกขนหัวลุกชันเป็นระลอก ๆ ความรู้สึกซู่ซ่ากายเช่นขนลุกขนชันเป็นระลอก ๆ
(คล้ายดั่งอาการเวลาปวดท้องถ่าย)
๔. อุพเพคาปีติ ได้แก่ ปีติโลดลอย ใจฟู รู้สึกตัวเบา หรือรู้สึกราวกับว่าตัวลอย เปล่ง
อุทานเป็ น คาพูดต่ าง ๆ นา ๆ ออกมาด้ว ยความอิ่มเอิบ ร้องไห้ โ ฮ สะอึกสะอื้น หรือตัว โยกคลอน
ร่างกายสั่นเทิ้ม เรียกปีติแบบนี้ว่าปีติแบบโลดโผน
๕. ผรณาปี ติ ได้แก่ ปีติซาบซ่าน อิ่มเอิบ ซาบซ่านอาบไปทั่วร่าง เย็นซาบซ่าน หรือ
คล้ายมีมวลประจุอ่อน ๆ ลูบไล้ซาบซ่านไปทั่วร่าง เป็นองค์ประกอบของสมาธิโดยทั่ว ๆ ไป
มีพุทธพจน์แสดงศรัทธาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปีติไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นเหตุ
ที่อิงอาศัยแห่งปีติ ควรกล่าวว่าความปราโมทย์ ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวแม้ซึ่งความปราโมทย์ว่ามีเหตุที่
อิงอาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัย ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งความปีติ
ปราโมทย์ ควรกล่าวว่าศรัทธา ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวแม้ซึ่งศรัทธาว่ามีเหตุที่อิงอาศัย มิได้กล่าวว่าไม่
มีเหตุที่อิงอาศัย”๓๓
๒.๕.๓ ปมาณิกาเป็นปัจจัยแห่งศีล
ปมาณิกาเป็นปัจจัยให้เกิดการปฏิบัติตามศีล หรือข้อปฏิบัติหรือการกระทาตามแนวทาง
ต่างๆ อันเป็นข้อสิกขาหรือบทบัญญัติทางศาสนา การปฏิบัติตามศีลสิกขาต้องอาศัยปมาณิกาเป็น
ปัจจัย เริ่มจากการยึดถือในข้อปฏิบัติเป็นประมาณ เมื่อพอใจในข้อปฏิบัตินั้น ๆ แล้วก็ปลงใจเชื่อในข้อ
ปฏิบัตินั้นที่เรียกว่าศรัทธา คือเชื่อในข้อปฏิบัตินั้น เมื่อเชื่อในข้อปฏิบัตินั้นแล้วก็ปฏิบัติตามศีล กล่าว
ได้ว่าต้องอาศัยศรัทธาเป็นหลักเพื่อให้เกิดการยอมรับและสมัครใจปฏิบัติตามกฎข้อบัญญัตินั้น ๆ โดย
ไม่มีการโต้แย้งคัดค้านหรือฝุาฝืนกฎข้อบัญญัติดังกล่าว โดยศรัทธาที่ใช้ทั้งสองลักษณะคือศรัทธาที่ใช้
เหตุผลและไม่ใช้เหตุผลดังนี้
แรงจู งใจที่ต้องการในการปฏิบัติตามศีล แบบพุทธธรรม ได้แก่ อาการวตีศรัทธาคือ
ความมั่นใจ (Confidence) ในกฎแห่งกรรม โดยมีความเข้าใจพื้นฐานมองเห็นเหตุผลว่าพฤติกรรมและ
ผลของมันจะต้องเป็นไปตามแนวทางแห่งเหตุปัจจัย
ส่ ว นแรงจู งใจที่ต้ องการปฏิบัติ ตามศีล ของศาสนาเทวนิย ม ได้แก่ ศรั ทธาแบบภัก ดี
(Faith) คือเชื่อยอมรับและทาตามสิ่งใด ๆ ก็ตามที่กาหนดว่าเป็นเทวประสงค์ โดยมอบความไว้วางใจ
ให้อย่างสิ้นเชิงและไม่ต้องถามหาเหตุผล ศรัทธาจึงเป็นหลักยึดช่วยคุ้มศีลไว้โดยเหนี่ยวรั้งจากความชั่ว
และทาให้มั่นคงในสุจริต ศรัทธาเพื่อการนี้แม้ไม่มีความคิดหรือเหตุผล คือ ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ได้
และปรากฏบ่อย ๆ ว่าศรัทธาแบบเชื่อโดยไม่คิดถึงเหตุผลนั้ นใช้ประโยชน์ในขั้นศีลได้ดีกว่าศรัทธาที่มี
การใช้ปัญญา๓๔
๒.๕.๔ ปมาณิกาเป็นปัจจัยแห่งสมาธิ
๓๓

ส.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๐/๗๐๔-๗๘๔.
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, หน้า ๗๒๗.
๓๔

๒๙

สมาธิ หมายถึง ที่ตั้งมั่นแห่งจิต เป็นการทาใจให้นิ่ง ซึ่งต่างจากร่างกายที่ยิ่งเคลื่อนไหว
ยิ่งแข็งแรง แต่จิตใจนั้นตรงกันข้าม คือ จิตใจหวั่นไหวย่อมอ่อนแอ แต่หากหยุดจิตให้นิ่งเฉยได้แล้วจะ
ยิ่งมีพลัง เหมือนการรวมโฟกัสของแสงให้เป็นจุดเดียวกันย่อมมีพลังที่จะจุดไฟให้ติดได้
สมาธิต ามหลั กของพุทธศาสนาแบ่ง ออกได้ เป็ น ๓ ระดั บ ด้ว ยกัน ๓๕ คื อ ขณิ กสมาธิ
อุป จารสมาธิ และอัป ปนาสมาธิ ซึ่งล้ ว นเป็นไปเพื่อความสงบแห่งจิต ทั้งนี้การฝึกสมาธินั้นบุคคล
จะต้องยึดหลักการฝึกแบบสัมมาสมาธิ กล่าวคือ ฝึกเพื่อการทาให้ใจสงบ ระงับจากกาม ปราศจาก
อกุศลธรรมทั้งหลาย และไม่ฟุูงซ่าน จนกระทั่งจิตตั้งมั่นไม่ซัดส่ายก็จะสามารถทาให้การฝึกและปฏิบัติ
ของบุคคลนั้นถูกต้องตรงต่อพระพุทธธรรมคาสอน จนสามารถบรรลุถึงเปูาหมาย คือ พระนิพพานได้
โดยการที่จะจิตจะไม่ฟุูงซ่าน จิตจะต้องไม่คิดหรือตรึกในสิ่งที่จะทาให้จิตเกิด ราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งใน
พระไตรปิฎกได้กล่าวถึงลักษณะของจิตฟุูงซ่านว่า จะมีลักษณะที่ซัดส่ายไปข้างนอก คือซัดส่ายไปใน
อารมณ์ คือกามคุณ ทาให้มีความพอใจในกามคุณ ๕ อย่าง คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ๓๖ ซึ่งทาให้
จิตระคนปนเจือไปด้วยความตรึกไปในกาม
“ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน มีวิตก
วิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เธอเข้าถึงทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็น
ธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอ
มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป เข้าถึ งตติยฌาน ที่พระ
อริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข เธอเข้าถึงจตุตถฌาน ไม่มี
ทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขและทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติ
บริสุทธิ์อยู่ อันนี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัน นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ”๓๗
สมาธินั้นย่อมมีรากฐานที่สาคัญ คือ ศรัทธา เมื่อศรัทธาเกิดสมาธิจึงจักเกิด และศรัทธามี
รากฐานที่สาคัญประการหนึ่งนั่นคือปมาณิกา ดังนี้แล้วการมีศรัทธาประเภทประมาณิกาต่าง ๆ ย่อมมี
ผลทาให้บุคคลมีความแน่วแน่ มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวโอนเอนไปมาต่อสิ่งกระทบ ปมาณิกาจึงเป็นปัจจัย
ทาให้เกิดศรัทธาและสมาธิตามลาดับ ดังพุทธวัจนะที่ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งสมาธิ ควรกล่าวว่าสุข ภิกษุ
ทั้งหลาย เรากล่าวว่าแม้ซึ่งสุขว่ามีเหตุที่อิงอาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัย ภิกษุทั้งหลาย
ก็อ ะไรเล่ า เป็ น เหตุ ที่ อิ ง อาศั ยแห่ ง สุ ข ควรกล่ า วว่ า ปั ส สั ท ธิ ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย เรากล่ า วว่ า แม้
ซึ่งปัสสัทธิว่ามีเหตุที่อิงอาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัย ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นเหตุ
ที่อิงอาศัยแห่งปัสสัทธิ ควรกล่าวว่าปีติ ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวแม้ซึ่งปีติว่ามีเหตุที่อิงอาศัย มิได้
กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัย ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่ งปีติ ควรกล่าวว่า
ความปราโมทย์ ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวแม้ซึ่งความปราโมทย์ว่ามีเหตุที่อิงอาศัย มิได้กล่าวว่าไม่
มีเหตุที่อิงอาศัย ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่ งความปราโมทย์ ควรกล่าวว่า
๓๕

อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๘๖-๙๖/๒๑-๒๔.
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๓๑/๓๒๗.
๓๗
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๑/๘๘.
๓๖

๓๐

ศรั ทธา ภิก ษุทั้งหลาย เรากล่ าวแม้ ซึ่งศรัทธาว่ ามีเหตุที่อิ งอาศัย มิไ ด้ กล่ าวว่ าไม่ มีเหตุที่อิ ง
อาศัย”๓๘
ปมาณิกาจึงช่วยให้เกิดสมาธิได้ ทั้งในแง่ที่ทาให้เกิดปิติสุข และในแง่ ที่ทาให้จิตใจเกิด
ความปราโมทย์ เกิดปิติปัสสัทธิ ความสุข ความสงบมั่นคง และในแง่ที่ทาให้เกิดความเพียรพยายาม
ทาให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงแน่วแน่ ศรัทธาประเภทนี้แม้เป็นศรัทธาแบบญาณวิปปยุตก็ใช้ได้ โดยมีคา
รั บ รองว่า “ศรั ท ธาเป็ น ปั จ จั ย ให้ เกิดสมาธิ ศรัท ธาเพื่อการนี้แม้เ ป็ นแบบเชื่ออย่า งเดียวโดยไม่ใ ช้
ความคิดเหตุผลก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน”
๒.๕.๕ ปมาณิกาเป็นปัจจัยแห่งปัญญา
ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ รู้สิ่งที่ควร
ทาควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมที่คอยกากับศรัทธาเพื่อให้เชื่อประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้หลงเชื่ออย่าง
งมงาย พระพุทธเจ้าทรงแสดงปัญญาไว้ถึง ๓ ระดับ ซึ่งปัญญาทุกประเภทนั้น ต้องสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่มีอะไรสาคัญมากน้อยไปกว่ากัน เนื่องจากการจะข้ามสะพานไปได้ ต้องเดินผ่าน
ตั้งแต่ต้นสะพาน ผ่านกึ่งกลางสะพาน แล้วจึงจะถึงปลายสะพานข้ามฟากได้ ปัญญา ๓ ระดับก็เป็นฉัน
นั้น คือ เริ่มจากเข้าใจว่าอะไรคือ กุศลและอกุศล เข้าใจกระบวนธรรมชาติตั้งแต่กฎแห่งกรรมถึงไตร
ลักษณ์ และสุดท้ายจึงตระหนักถึงสภาวะของทุกข์และแนวทางการดับทุกข์ โดยผู้มีปัญญานั้นจะต้อง
ประกอบการพัฒนาปัญญาของตน ๓ ประการ๓๙ ได้แก่
๑. สุตมยปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ฟัง ได้อ่าน ได้เรียนรู้เรื่องราวจากผู้อื่น ซึ่ง
เป็นความรู้ที่นามากาหนดแนวคิดของเราเอง และนาไปใช้ในการทางานการใช้ชีวิต เป็นการสร้าง
ปัญญาชั้นแรกของมนุษย์ สุตมยปัญญานี้ไม่ อาจทาให้เราหลุดพ้นไปจากกิเลสได้ เพราะเป็นปัญญาที่
เกิดจากความเชื่อที่ได้ยินมา หรือการสอนต่อกันมาจนกลายเป็นความเชื่อโดยไม่สนใจวาเป็นสิ่งที่
ถูกต้องหรือไม่ จนกลายเป็นการหลงงมงาย
๒. จินตมยปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจาการเอาสุตมยปัญญาที่ได้เรียนรู้มาพิจารณาดูว่ามี
เหตุผลควรเชื่อถือได้หรือไม่ และสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเอง หรือนาไปสู่ทางพ้น
ทุกข์ได้หรือไม่
๓. ภาวนามยปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจาการปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง ซึ่งถือว่า
เป็นปัญญาที่แท้จริง เป็นการต่อยอดจากสุตมยปัญญาและจิตมยปัญญา โดยจะเป็นไปในรูปแบบของ
การรู้ คิด และทา ภาวนามยปั ญญาในทางธรรมเพื่อการหลุ ดพ้นนั้น จะเกิด จากการปฏิบั ติส มาธิ
กรรมฐานและการวิปัส สนาจนเกิดความประจักษ์แจ้งในความมิใช่ตัวตน สั ตว์ บุคคล ของขันธุ์ ๕
เพราะประกอบด้วยรูปธรรมและนามธรรมเท่านั้น แม้ใจ หรือ วิญญาณ ก็ไม่ใช่ตัวตน เมื่อเห็นดังนี้แล้ว
ก็จ ะไม่เหลื อคุณค่าสาระใด ๆ ที่จะต้องยึดถือให้เกิดความทุกข์ทรมานบีบคั้นจิตใจอีกต่อไป ส่ ว น
ภาวนายปัญญาในทางโลกก็คือการลงมือทาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เชี่ยวชาญจนแตกฉานในสิ่งนั้น ๆ
เมื่อปมาณิกาเป็น ปัจจัย รากฐานของทุกสิ่งที่ทาให้เกิดสมาธิ ปมาณิกาก็ ส ามารถเป็น
ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญญาได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากสมาธิและปัญญาต่างต้องเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกัน โดย
๓๘
๓๙

ส.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๙/๓๐.
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒/๔๗๕-๔๗๖.

๓๑

อาศัยศรัทธาเป็นกาลังสาคัญเบื้องต้นในการก้าวสู่สมาธิและระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุด เป็นศรัทธา
ที่ส่งเสริมความคิดวิจัยวิจารณ์จนทาให้เกิดความก้าวหน้าแก่ปัญญาอันเป็นลักษณะของการใช้ศรัทธา
เพื่อช่วยเกื้อหนุนสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้น ศรัทธาจึงนับเป็นขั้นแรกหรือขั้นต้นที่สาคัญในการพัฒนา
ปัญญา โดยศรัทธาเป็นเพียงขั้นตอนต้นในกระบวนการพัฒนาปัญญา และอาจสามารถกล่าวได้ว่าเป็น
ขั้นตอนที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน
๒.๕.๖ ปมาณิกาเป็นปัจจัยแห่งความกล้าหาญ
ความกล้าหาญ หมายถึง ไม่เกรงกลัวภัยอันตรายใด ๆ มีความกล้าที่จะคิด กล้าที่จะพูด
และกล้าที่จะทาโดยไม่มีความกลัว ความหวาดหวั่น หรือความอ่อนไหว ปมาณิกาเป็นปัจจัยให้เกิด
ความสัทธา ซึ่งเป็นองค์ธรรมหมวดหนึ่ง
ในเวสารัชชกรณธรรม ๔๐ หรือหลักธรรม ๕ ประการที่ทาให้เกิดความกล้าหาญ เกิด
ความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจไม่หวาดหวั่น ได้แก่
๑. ศรัทธา หรือ สัทธา หมายถึง ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล (เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ) หาก
คนเรามีความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลแล้วล่ะก็ย่อมทาให้เรามีความมั่นใจในความกล้าหาญมากขึ้น
๒. ศีล คือ ข้อปฏิบัติตนขั้นพื้ นฐานในทางพระพุทธศาสนาเพื่อควบคุมความประพฤติ
ทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม เพื่อประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือความสุขและการไม่เบียดเบียกัน
ในสังคม
๓. พาหุสัจจะ แปลว่า ความเป็นผู้ได้สดับมาก หมายถึงการได้ศึกษาเล่า เรียนมาก การมี
ความรู้ประสบการณ์มาก เรียกบุคคลผู้มีภาวะอย่างนั้นว่าพหูสูต คือผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมากมาก ผู้มี
ความรู้มาก ผู้คงแก้เรียน นักปราชญ์
๔. วิริยารัมภะ หมายถึง การปรารภความเพียร คือ ลงมือทาความเพี ยรอย่างเข้มแข็ง
เด็ดเดี่ยว ส่วนวิริยะนั้น แปลว่า ความเพียร ความพยายาม ความกล้าที่จะลงมือทา เป็นแนวทางให้
ดาเนินไปสู่ความสาเร็จตามประสงค์ เป็น การลงมือปฏิ บัติลงมือทางานที่ตนชอบที่ตนรักด้ วยความ
พากเพียรพยายาม ทาด้วยความสนุก กล้าหาญ กล้าเผชิญกับความทุกข์ย าก ปัญหาและอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้นโดยไม่ย่อท้อ ไม่สิ้นหวัง จนกว่าจะบรรลุเปูาหมายคือความสาเร็จ
๕. ปัญญา แปลว่า ความรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้อย่างชัดเจน รู้บาปบุญคุณโทษ รู้สิ่งที่ควรทา
ควรเว้น เป็นธรรมที่คอยกากับศรัทธาเพื่อให้เชื่อที่มปี ระกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย
เมื่อปมาณิกาเป็นเหตุและปัจจัยที่ทาให้เกิดสัทธาซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทาให้เกิดความกล้า
หาญ จึงกล่าวได้ว่า ปมาณิกาเป็นปัจจัยทีท่ าให้เกิดความกล้าหาญได้เช่นเดียวกัน
๒.๕.๗ ปมาณิกาเป็นปัจจัยแห่งแรงจูงใจ
แรงจูงใจ เป็นสิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมการกระทาของบุคคล อันเกิดจากความต้องการ
หรือความปรารถนาที่จะดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองประสงค์ เช่น แรงจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย
๔ เพื่อจะดารงชีวิตอยู่ได้ หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งก็คือแรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระทานั่นเอง
๔๐

องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๒๗.

๓๒

แรงจูงใจไม่เพียงแต่มีรากฐานมาจากความต้องการ แต่แรงจูงใจยังเป็นตัวกาหนดทิศทาง
ของการดาเนินชีวิตที่จะทาให้ความต้องการเหล่านั้นได้รับความพอใจด้วย นั่นคือ บุคคลมักจะได้รับ
การจูงใจไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะเสมอ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายบางอย่างโดยเฉพาะ แต่
แรงจูงใจก็ไม่ได้กาหนดหรือให้ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา เช่น บุคคลมีวิธีที่ทาให้ตนเอง
ได้รับความพอใจจากความอบอุ่นได้หลายวิธี เช่น ซื้อใสเสื้อกันหนาว ผิงไฟ หรือใช้เครื่องทาความร้อน
เป็นต้น
โดยแรงจู งใจจะน าบุ คคลให้ มี การกระท าในลั กษณะหนึ่งโดยเฉพาะที่ส อดคล้ องกั บ
สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ บุคคลที่ยึดถือเอาปมาณิกาเป็นเครื่องยึดถือเพื่อการประพฤติปฏิบัติในการที่จะ
สร้างให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสโดยอาศัยแรงจูงใจผลักดันให้เกิดการกระทาต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิต
การนาเอาปมาณิกามาเป็นตัวกาหนดเปูาหมาย กาหนดทิศทางของชีวิตเพื่อให้บรรลุถึงซึ่งประโยชน์
กับตนเองล้วนอาศัยความแน่วแน่ในการปฏิบัติซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล๔๑
ทั้งนี้แรงจูงใจจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของบุคคลเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ
ความเลื่อมใสศรัทธาซึ่งเป็นเงื่อนไข หรือเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการกระทาการเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการตามจุดมุ่งหมาย เช่น พระวักลิ๔๒ ที่มีรูปัปมาณิกาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า จึงเกิดเป็นแรงจูงใจให้พยายามหาวิธีเฝูามองพระพุทธองค์ จนสมเด็จพระบรมมหาศาสดาต้องใช้
พุทธภาษิตทรงสอนว่า
“โย ธมฺม ปสฺสติ โส ม ปสฺสติ ” ความว่า ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใด
เห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม การที่จะเห็นเราตถาคตที่แท้จริงคน ๆ นั้นต้องเห็นธรรมจึงได้ชื่อว่าเห็นเรา
พระวักลิจึงได้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานด้วยความหลงในรูปของพระพุทธองค์ ดังนี้
จึงสรุปได้ว่าปมาณิกามีอานาจในการควบคุม หรือครอบงาให้บุคคลมีความพยายาม
หรือมีแรงจูงใจที่จะกระทาการใด ๆ ก็ตามเพื่อให้ตนเองได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาศัยอานาจของความ
ต้องการเป็นแรงจูงใจขับเคลื่อนไปให้ถึงเปูาหมายที่วางไว้ กล่าวได้ว่า ปมาณิกาเป็นปัจจัยแห่งแรงจูงใจ
ให้บุคคลดาเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ กันตามแต่จริตของแต่ละบุคคล๔๓
๒.๕.๘ ปมาณิกาเป็นปัจจัยแห่งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ หมายถึง สิ่งที่จิตของบุคคลเข้าไปยึดไว้เพื่อการพึ่งพายามที่ประสบ
กับปัญหาหรืออุปสรรคที่ยากแก่การแก้ไข เมื่อพบกับวิกฤติของชีวิต เมื่อพบกับความหวาดกลัว หรือ
พบกับพยันตรายต่าง ๆ สิ่งยึ ดเหนี่ ยวดังกล่าวนี้จะกระตุ้นให้บุคคลมีความมั่นใจ แน่วแน่ ไม่ลั งเล
ปราศจากความหวาดกลัวที่จะกระทาการใดๆ ตามที่ตนเองเชื่อมั่น เมื่อบุคคลมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็
ย่อมไม่เกรงต่อภัยอันตรายใด ๆ ดังปรากฏความในธชัคคสูตร ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยู่ใน
ปุาก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี พึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจ้าเถิด ความกลัวไม่พึงมีแก่เธอ
ทั้งหลาย ถ้าว่าเธอทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้องอาจกว่านรชน ทีนั้น เธอ
ทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมอันนาออกจากทุกข์ อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว ถ้าเธอทั้งหลาย
๔๑

พระครูอนุกูลธรรมวงศ์, ศึกษาวิเคราะห์ปมาณิกาในพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓, หน้า ๓๒.
ส.ข. (ไทย) ๑๗/๒๔๙/๓๕๙.
๔๓
พระครูอนุกูลธรรมวงศ์, ศึกษาวิเคราะห์ปมาณิกาในพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓, หน้า ๓๓.
๔๒

๓๓

ไม่พึงระลึกถึงพระธรรมอันนาออกจากทุกข์ อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้ ว ทีนั้น เธอทั้งหลายพึง
ระลึกถึงพระสงฆ์ ผู้ เป็น บุ ญเขต ไม่มีบุญเขตอื่นยิ่งไปกว่ า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึง
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์อยู่ ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุ้งก็ดี ความขนพองสยองเกล้าก็
ดี จักไม่มีเลย”๔๔
ปมาณิกา หรือการถือเอาประมาณในสิ่งต่าง ๆ นั้นเปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ ทาให้เกิดความศรัทธา เกิดความเลื่อมใส และยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้เกิดความกลัว ทาให้เกิด
ความแน่วแน่ไม่ลังเล การที่บุคคลถือเอาปมาณิกาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ก็จะทาให้สามารถ
สร้างแรงกระตุ้นในการเผชิญอุปสรรค หรือกล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างแน่วแน่มั่นคง ดังเช่น
อุปติสสะเกิดความศรัทธาแบบรูปัปปมาณิกาในพระอัสชิซึ่งมีกริยางดงามควรแก่การเลื่อมใส จึงคิด
คานึงขึ้นว่า
“นักบวชเห็นปานนี้เรายังไม่เคยพบเลย คงจะเป็นอรหันต์ หรือผู้บรรลุพระอรหัตมรรค
ในโลก ไฉนหนอเราพึงเข้าไปหาภิกษุนี้แล้วถามว่า ท่านผู้มีอายุ ท่านบวชอุทิศเฉพาะใคร ใครเป็น
ศาสดาของท่าน หรือว่าท่านชอบใจธรรมของใคร”
พระอัสชิเถระจึงกล่าวว่า “ผู้มีอายุ เราแลเป็นผู้ใหม่ บวชแล้วไม่นาน เพิ่งมาสู่ธรรมวินัย
นี้ เราจักไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารก่อน” และเมื่ออุปติสสะขอให้พระเถระแสดงธรรม ท่านจึง
กล่าวว่า “ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตตรัส เหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และเหตุแห่งความ
ดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้”๔๕
ดังกล่าวทาให้อุปติสสะเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานโดยมีปัจจัยจากปมาณิกาศรัทธา
และความต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจโดยแท้
แต่การยึดถือเอาปมาณิกาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนี้มีค วามสาคัญอยู่ที่แนวทางในการ
ยึดเหนี่ยวว่าจะเป็นไปในทิศทางใด หากสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นไปในทางที่ไม่ดีงาม สิ่งยึดเหนี่ยวนั้นก็จะ
กลายเป็นสิ่งกระตุ้นหรือแรงขับให้บุคคลกระทาในสิ่งที่ไม่ดีงาม ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลยึด
ถือเอาปมาณิกาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการสร้างคุณงามความดี สร้างในสิ่งที่ดีงามมีประโยชน์ก็
จะทาให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ไม่ตกอยู่ในอานาจของอกุศล ดังปรากฏในคาสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความว่า
“อานนท์ พวกชนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าธรรมของชนแม้ นี้ก็
เหล่านั้น และธรรมของชนแม้ อื่นก็เหล่านั้นแหละ เหตุไฉนบรรดาคน ๒ คนนั้น คนหนึ่งเลว
คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์
ตลอดกาลนาน อานนท์ ใน ๒ คนนั้น บุคคลใดเป็นผู้งดเว้นจากบาป มีการอยู่ร่วมเป็นสุข พวก
คนที่ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันย่อมยินดีด้วยการอยู่ร่วมกัน เขาได้กระทากิจแม้ด้วยการฟัง
ได้กระทากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตร ได้แทงตลอดแม้ ด้วยทิฐิ ย่อมได้วิมุตติแม้ที่เกิดในสมัย
ดูกรอานนท์ บุคคลนี้ดีกว่าและประณีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นโน้น ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
กระแสแห่ งธรรมย่อมถูกต้อง บุคคลนี้ใครเล่ านอกจากตถาคตจะพึงรู้ เหตุนั้น เพราะเหตุนั้น
๔๔
๔๕

ส.ส. (ไทย) ๑๕/๘๖๕-๘๖๖/๒๖๓-๒๖๕.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๖๐/๗๓.

๓๔

แหละ เธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือประมาณในบุคคล ย่อม
ทาลายคุณวิเศษของตน เราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้”๔๖
จะเห็นได้ว่า ปมาณิกา มิใช่เป็นเพียงหลักการที่ยึดถือเอาเพียงแค่รูป เสียง ลักษณะ และ
ธรรมเป็นเครื่องยึดถือเพียงอย่างเดียว แต่ปมาณิกายังต้องอาศัยความต้องการ แรงจูงใจ และสิ่งที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจในการที่จะดาเนินการไปในทิศทางต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ปมาณิกาจึงมีความสาคัญใน
ฐานะของการสร้างให้เกิดความศรัทธา ความเชื่อถือ ความเลื่อมใสต่อตัวบุคคล และยังเป็นปัจจัยให้
เกิดสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลอีกด้วย๔๗

๒.๕.๙ ปมาณิกาเป็นปัจจัยแห่งพฤติกรรมหรือการกระทา
พฤติกรรมหรือการกระทา หมายถึง อาการที่แสดงออกทางร่างกาย ทางความคิด และ
ทางความรู้สึก เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า
สิ่งเร้า
อินทรีย์
การตอบสนอง (พฤติกรรม)
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือการกระทาเริ่มต้นจากสภาพที่ขาด อาจจะเป็นทางจิตใจ
หรือทางกายก็ได้ เมื่อขาดสมดุลก็เกิดแรงผลักดันทาให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อม ในสภาวะ
เช่นนี้บุคคลจะมองหาเปูาเพื่ อพุ่งไปสู่ และหาทิศทางที่จะไปสู่เปูา เมื่อสามารถหาเปูาและทิศทางได้
แล้วก็จะแสดงพฤติกรรมหรือการกระทาออกไป หลังจากที่ได้แสดงพฤติกรรมออกไปแล้วร่างกายหรือ
จิตใจก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุล สภาวะร่างกายมักเข้าสู่สภาวะปกติจนกว่าจะเกิดสภาพที่ขาดอีกครั้งหนึ่ง
จึงจะเริ่มเข้าสู่วงจรการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือการกระทาใหม่
องค์ประกอบของพฤติกรรม๔๘ ได้แก่
๑. การรับรู้ เป็นการแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเร้ามากระทบ
กับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้าและส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อการแปลความ
๒. การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมา
จากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองของสัญชาติญาณ อุบัติเหตุ หรือความ
บังเอิญ
๓. การคิด เป็นกระบวนการของสมองในการสร้างสัญลักษณ์หรือภาพให้ปรากฏในสมอง
เพื่อเป็นตัวแทนของวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
เมื่อบุ คคลเกิดความชอบหรือศรัทธาแบบปมาณิกาก็ จะทาให้ เ กิดพฤติกรรมตามมา
เพราะความคิดหรือปมาณิกาเป็นสิ่งเร้า เป็นปัจจัยทาให้เกิดความเลื่อมใส ความศรัทธา จนเกิดเป็น

๔๖

องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๕๐/๗๕.
พระครูอนุกูลธรรมวงศ์, ศึกษาวิเคราะห์ปมาณิกาในพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓, หน้า ๓๙.
๔๘
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน้า ๙๗.
๔๗

๓๕

พฤติ กรรมหรื อการกระทา ทั้ง นี้ ก ารเกิ ดปมาณิ กาแบบมีเ หตุ ผ ลและไม่ งมงายก็ ย่อมจะทาให้ เกิ ด
พฤติกรรมหรือการกระทาที่กี ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
ปมาณิกาที่เป็นปัจจัยให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทาที่แสดงออกนี้นับว่ามีความสาคัญ
มากเพราะเมื่อบุคคลรู้เห็นสิ่งใด หากไม่เกิด ความชอบต่อสิ่งนั้น ๆ ก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือไม่เกิดการกระทาใด ๆ แต่หากเกิดความชอบแล้วก็จะมีการแสดงพฤติกรรมหรือการกระทาอย่าง
ใดอย่างหนึ่งออกมา ยิ่งชอบและเลื่อมใสมากความรุนแรงของพฤติกรรมการกระทาก็เพิ่มมากขึ้นตาม
ไปด้วย๔๙
สรุปว่า ปมาณิกา หมายถึง หลักเกณฑ์ในใจที่ใช้วัดเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาใน
บุคคล ๔ ประเภท ได้แก่
๑. รู ปั ป ปมาณิ ก า เป็ น การถื อ เอารู ป ร่ า งที่ ม องเห็ น เป็ น ประมาณในใจว่ า ควรแก่
การเลื่อมใสศรัทธา
๒. โฆสัปปมาณิกา เป็นการถือเอาเสียงที่ได้ยินเป็นประมาณในใจว่าควรแก่การเลื่อมใส
ศรัทธา
๓. ลูขัปปมาณิกา เป็นการถือเอาสิ่งของเครื่องใช้ ความเป็นอยู่ที่มองเห็นเป็นประมาณ
ในใจว่าควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา
๔. ธั ม มั ป ปมาณิ ก า เป็ น การถื อ เอาธรรมที่ พิ จ ารณาเป็ น ประมาณในใจว่ า ควรแก่
การเลื่อมใสศรัทธา
หน้ า ที่ข องปมาณิ กา ได้ แ ก่ การท าลายอติ มานะ คื อ ความเย่ อหยิ่ง ความจองหอง
ความถือตัว ความยกตน ความดูหมิ่นผู้อื่น และการทาลายวิจิกิจฉา คือ ความมีลักษณะที่สงสัย ลังเล
ใจ ตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องของสภาพธรรม
ส่วนประโยชน์ของปมาณิกา ได้แก่ เป็นปัจจัยแห่งศรัทธา เป็นปัจจัยแห่งปีติ เป็นปัจจั ย
แห่งศีล เป็นปัจจัยแห่งสมาธิ เป็นปัจจัยแห่งปัญญา เป็นปัจจัยแห่งความกล้าหาญ เป็นปัจจัยแห่ ง
แรงจูงใจ เป็นปัจจัยแห่งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นปัจจัยแห่งพฤติกรรมหรือการกระทา

๔๙

พระครูอนุกูลธรรมวงศ์, ศึกษาวิเคราะห์ปมาณิกาในพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓, หน้า ๔๖.

บทที่ ๓
ประวัติของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปมาณิกา ๔ ของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่ ” ในบท
นี้มุ่งศึกษาถึงประวัติของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่ในสมัยพุทธกาล โดยผู้วิจัยได้กําหนด
ขอบเขตของการศึกษา และแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๓.๑ ประวัติพระนันทะเถระ
๓.๒ ประวัติพระลกุณฎกภัททิยเถระ
๓.๓ ประวัติพระโมฆราชเถระ
๓.๔ ประวัติพระปุณณมันตาลีบุตรเถระ

๓.๑ ประวัติพระนันทะเถระ
พระนันทเถระ หรือ พระนันทเถรศากยะ เป็นพระประยูรญาติของเจ้าชายสิทธัตถะ โดย
ท่านเป็นพระภาดา ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางปชาบดีโคตรมีพระมาตุจฉา
ของเจ้าชายสิทธัตถะ๑
ภาพที่ ๓.๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายนันทะและเจ้าชายสิทธัตถะ
พระเจ้าสุทโธทนะ
เจ้าชายนันทะ
พระนางปชาบดีโคตมี

เจ้าชายสิตทัตถะ

พระนางสิริมหามายา
พระนันทะได้บังเกิดในพระครรภ์ของพระนางปชาบดีโคตมี ผู้ทรงเป็นพระกนิษฐภคินี
(น้องสาว) ของพระนางสิริมหามายา (พระพุทธมารดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) และเป็น
พระมาตุจ ฉาผู้ เป็ นพระอภิบ าลของเจ้าชายสิ ทธัตถะเมื่อยังทรงพระเยาว์ โดยพระนันทะท่านเป็น
พระโอรสของพระเจ้ าสุ ทโธทนมหาราชผู้ ครองพระนครกบิล พัส ดุ์ ท่านจึงทรงเป็นพุทธอนุช าที่ มี
พระราชบิดาเดียวร่วมกันกับพระพุทธองค์ เหตุที่ทรงได้รับการขนานนามว่า “นันทะ” นี้ก็เพราะทรง
๑

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒๓,
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า ฆ.

๔๑

ทําให้หมู่พระญาติเกิดความยินดีเมื่อทรงมีพระประสูติกาล และเพราะท่านประกอบด้วยลักษณะแห่ ง
พระเจ้าจักรพรรดิ แม้เมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ทรงเป็นกุลบุตรที่มีพระรูปงาม แข็งแรง สมบูรณ์ด้วยกําลัง
มีผิวพรรณเหมือนทองคํา รูป ร่างสง่างามสูงใหญ่ มีลักษณะพระวรกายใกล้เคียงคล้ ายคลึงกับองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า๒ ดังปรากฏนัยอยู่ในนิทานต้นบัญญัติ มีความว่า
สมั ย นั้ น พระผู้ มี พ ระภาคพุ ท ธเจ้ า ประทั บ อยู่ ณ. พระเชตวั น วิ ห าร อารามแห่ ง
อนาถบิณฑิกคหบดี ในเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระนันทะโอรสพระมาตุจฉาของพระผู้มี
พระภาคเจ้ า เป็ น ผู้ ทรงโฉม เป็ น ที่ต้ อ งตาต้ อ งใจ มี พระวรกายต่ํ า กว่ าพระผู้ มีพ ระภาค ๔ องคุ ลี
พระนันทะท่านจึงทรงจีวรเท่าจีวรพระสุคต ภิกษุเถระได้เห็นท่านพระนันทะมาแต่ไกลก็สําคัญผิดคิดว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมา จึงพากันลุกขึ้นจากอาสนะเพื่อถวายการต้อนรับ จนเมื่อท่านพระนันทะ
เข้ามาใกล้แล้วจึงจําได้ พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาความว่า
“ไฉน ท่านพระนันทะจึงได้ทรงจีวรเท่าจีวรของพระสุคตเล่า”
แล้วเหล่าภิกษุเถระจึงกราบทูลเรื่องราวนั้นแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ครั้งนั้น องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอบถามความจากท่านพระนันทะว่า
“นันทะ ข่าวว่าเธอทรงจีวรเท่าจีวรสุคต จริงหรือ”
ท่านพระนันทะทูลรับว่า “จริง พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงติเตียนพระนันทะ ความว่า
“นันทะ ไฉนเธอจึงได้ทรงจีวรเท่าจีวรของสุคตเล่า การกระทําของเธอนั่นไม่เป็นไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว”
จากนั้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้อห้ามแก่เหล่าภิกษุ ความว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้ : อนึ่ง ภิกษุใดให้ทํา
จีวรมีประมาณเท่าสุคตจีวร หรือยิ่งกว่า เป็น ปาจิตตีย์ มีอันให้ตัดเสีย นี้ประมาณแห่งสุคตจีว รของ
พระสุคตในคํานั้น โดยยาว ๙ คืบ โดยกว้าง ๖ คืบ ด้วยคืบสุคต นี้เป็นประมาณแห่งสุคตจีวรของพระ
สุคต”๓
๓.๑.๑ พระนันทะออกบวช
หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศศาสนาจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเขตชมพูทวีปแล้ว
นั้น พระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดามีความปรารถนาอยากจะเห็นบุตรของตนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้
ส่งอํามาตย์ไปทูลนิมนต์ถึง ๙ ครั้ง แต่อํามาตย์เหล่านั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้วบรรลุอรหัตผลเสียทั้งหมด
จึงไม่ได้กราบทูลนิมนต์ตามความต้องการของพระราชบิดา ในครั้งที่ ๑๐ พระเจ้าสุทโธทนะจึงได้สั่งให้
กาฬุทายีอํามาตย์ซึ่งเป็นสหชาติของพระพุทธองค์ไปทูลเชิญให้เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุ์
ในครั้งนั้นเมื่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับคําทูลเชิญแล้วจึงเสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปยัง
กรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งมีระยะทางห่างไกลกันถึง ๖๐ โยชน์ เพื่อโปรดพุทธบิดาและเหล่าญาติ ใช้เวลาใน
การเดินทางทั้งสิ้นถึง ๒ เดือนเต็ม เมื่อพระพุทธองค์และเหล่าสงฆ์สาวกเดินทางถึงที่หมายก็ได้เข้า
๒
๓

ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๗/๙๐-๙๔.
วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๒๘/๖๓๗-๖๓๙.

๔๒

ประทับที่วัดนิโครธารามที่พระพุทธบิดาได้จัดเตรียมถวาย แต่เหล่าประยูรญาติผู้สูงกว่าด้วยวัยไม่มีผู้ใด
แสดงความเคารพพระพุทธองค์ ดังนี้ พระพุทธองค์จึง ทรงแสดงปาฏิหาริย์จนเป็นที่อัศจรรย์ แก่เหล่า
ญาติจนพร้อมทั้งพระพุทธบิดาได้ประนมพระหัตถ์อภิ วาท ๓ ครั้งโดยไม่มีผู้ใดแข็งขืนถือตน หลังจาก
นั้นจึงทรงแสดงธรรมเทศนาเรื่องมหาเวสสันดรชาดกให้เหล่าพระญาติเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
รุ่งเช้าพระพุทธเจ้าพร้อมสงฆ์สาวกได้ออกรับบิณฑบาตตามปกติ แต่พระพุทธบิดาได้เข้า
มาห้ามปรามว่าการทําเช่นนั้นเป็นการไม่สมควร เป็นการเสื่ อมเสียเกียรติวงศ์ตระกูล พระพุทธองค์จึง
ทรงตรัสสอนพุทธบิดา ความว่า
“การบิณฑบาตนี้ถือเป็นธรรมเนียมที่ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิบัติสืบกันมา
การเป็นสมณะที่แท้ต้องไม่ประมาทในบิณฑบาต คือ ยินดีตามที่ได้มา และพึงประพฤติธรรมให้
สุจริต ไม่ควรประพฤติธรรมที่ทุจริต ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”๔
เมื่อจบพระธรรมเทศนา พระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุโสดาปัตติผ ลพระพุทธองค์ได้ทรง
ประทับอยู่ ณ. นิโครธาราม เพื่อโปรดพระพุทธบิดาและเหล่าประยูรญาติเป็นเวลา ๗ วัน
ในวันที่ ๓ นั้นเอง พระนันทราชกุมาผู้มีมหามงคล ๕ อย่าง คือ (๑) แก้พระเกศา (๒)
ผูกพระสุพรรณบัฏ (๓) ฆรมงคล (๔) อาวาหมงคล และ (๕) ฉัตรมงคล จะอภิเษกกับนางชนบท
กัลยาณี พระพุทธบิดาจึงทูลอาราธนานิมนต์ให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่ใน
วัง หลังจากพระพุทธองค์ทรงเสร็จภัตตกิจแล้วได้ทรงประทานบาตรไว้ในหัตถ์ของนั นทกุมาร ตรัส
อวยพรแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป หาได้ทรงรับบาตรคืนจากหัตถ์ของนันทกุมารไม่
ฝุายนันทกุมารนั้น ด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงมิอาจทูล (เตือน) ว่า “ขอพระองค์
รับบาตรไปเถิด พระเจ้าข้า ” แต่นันทกุมารกลับคิดว่า
“พระศาสดา คงจักทรงรับบาตรที่หัวบันได” แม้ในที่นั้นพระศาสดาก็มิได้ทรงรับ
นันทกุมารจึงคิดว่า “คงจักทรงรับบาตรที่ริมเชิงบันได ” แม้ในที่นั้นพระศาสดาก็มิได้
ทรงรับ
นันทกุมารจึงคิดว่า “คงจักทรงรับบาตรที่พระลานหลวง ” แม้ในที่นั้นพระศาสดาก็มิได้
ทรงรับ
พระนันทกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับ (แต่) จําเสด็จ ตามพระพุทธองค์ไปด้วยความไม่
เต็มพระทัย เนื่องด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงไม่สามารถทูลว่า “ขอพระองค์ทรงรับบาตรเถิด ”
ทรงเดินนึกไปว่า “พระองค์จักทรงรับในที่นี้ พระองค์จักทรงรับในที่นี้”
ในขณะนั้น หญิงพวกอื่นเห็นอาการดังนั้นแล้วจึงบอกแก่นางชนบทกัลยาณีว่า
“พระแม่เจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพานันทกุมารเสด็จไปแล้ว คงจักพรากนันทกุมาร
จากพระแม่เจ้า”นางชนบทกัลยาณีนั้นได้ยินคํานั้นแล้วมีหยาดน้ํายังไหลอยู่เทียว มีผมอัน
เกล้าได้กึ่งหนึ่ง รีบไปทูลว่า “ข้าแต่พระลูกเจ้า ขอพระองค์รีบเสด็จกลับมาโดยเร็วเถิด ”คํา
ของนางนั้นประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ ในหทัยของนันทกุมาร แต่พระศาสดาก็ยังไม่ทรงรับ
บาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารนั้นเลย ทรงนํานันทกุมารนั้นไปสู่วิหารแล้วตรัสว่า “นันทะ
เธออยากบวชไหม”นันทกุมารนั้น ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงไม่ทูลว่า “จักไม่บวช
๔

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖๘/๘๕.

๔๓

” แต่กลับทูลรับว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จักบวชพระเจ้า ข้า”พระมหาศาสดาจึงทรงมี
รับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถ้ากระนั้น เธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิด”
หลั ง จากที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงโปรดให้ บ วชนั น ทกุ ม ารแล้ ว ต่ อ มาก็ ท รงโปรดให้ บ วช
พระราหุลผู้เป็นพระโอรส และแสดงธรรมโปรดพระบิดาให้ดํารงอยู่ในอนาคามิผลแล้วจึงเสด็จกลับ
ไปสู่กรุงราชคฤห์ จากนั้นเสด็จไปจําพรรษาในพระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐี
สร้างถวาย๕
๓.๑.๒ พระนันทะสาเร็จอรหัตผล
พระนันทะนั้นเมื่อต้องจําพระทัยบวชแล้วก็มิได้ เอาพระทัยใส่ในวัตรปฏิบัติ มากนักด้วย
ความที่มีพระทัยมุ่งไปทางราคจริต จึงทรงเอาพระทัยใส่อยู่ใ นการแต่งพระองค์โดยไม่ระมัดระวัง จน
ก่อให้เกิดเสียงตําหนิอันเป็นสาเหตุให้พระบรมศาสดาทรงตักเตือน ดังนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ. พระเชตวันวิห าร พระอารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ในเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ท่านพระนันทะผู้เป็นบุตรของพระเจ้าแม่น้า
แห่งพระผู้มีพระภาคห่มจีวรที่ทุบและกลับทุบแล้ว หยอดนัยน์ตา ถือบาตรมีสีใส เข้าไปเฝูาพระศาสดา
ถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝูาแล้ว ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ. ที่ควรส่วนข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระ
ภาคได้ตรัสดังนี้ว่า “ดูกรนันทะ ข้อที่เธอห่มจีวรที่ทุบและกลับทุบแล้ว หยอดนัยน์ตา และถือบาตร
มีสีใสไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกบวช เป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา ข้อที่เธอถืออยู่ปุาเป็นวัตร ถือ
บิณฑบาตเป็นวัตร ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร และไม่พึงเป็นผู้เพ่งเล็งในกามทั้งหลายอยู่อย่างนี้ จึงสมควร
แก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา”
พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ สุคตศาสดา ครั้นได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถา
ประพันธ์ต่อไปว่า
“เมื่อไร เราจะพึงได้เห็นนันทะถืออยู่ปุาเป็นวัตร
ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโภชนะที่เจือปนกัน
เป็นผู้ไม่อาลัยในกามทั้งหลาย ดังนี้”
ดังนี้แล้ว ท่านพระนันทะจึงได้เป็นผู้อยู่ปุาเป็นวัตร ถือบิณฑบาตเป็นวัตร ถือผ้าบังสุกุล
เป็นวัตร อย่างไรก็ตาม ท่านก็ยังคงระลึกถึงคําพูดของนางชนบทกัลยาณีอยู่นั่นเอง ขณะนั้นเหมือนกับ
นางชนบทกัลยาณีนั้นมายืนอยู่ไม่ไกล นันทกุมารนั้นถูกความกระสันอยากลาสิกขาบีบคั้นหนัก ๆ เข้าก็
เดินไปหน่อยหนึ่ง เมื่อเดินผ่านพุ่มไม้หรือกอไม้ก็เหมือนกับพระทศพลมาประทับยืนอยู่เบื้องหน้า ท่าน
ก็ห่อเหี่ ยวเหมือนขนไก่ที่เอาใส่ ในกองไฟ จึงกลับเข้าไปที่ อยู่ของตน แลบอกเนื้อความนั้นแก่ภิกษุ
ทั้งหลายว่า
“ท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจรรย์ไป
ได้ ข้าพเจ้าจักกล่าวคืนสิกขาแล้วสึก”

๕
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องค์สมเด็จพระศาสดาทรงพระดําริว่า นันทะอยู่อย่างประมาทเหลือเกิน ไม่อาจระงับ
ความกระสันสึกได้ จึ งรับสั่งให้หาท่านพระนันทะมาเฝูาเพื่อทําการดับความร้อนจิตของเธอเสีย โดย
ทรงตรัสถามพระนันทะว่า
“จริงหรือนันทะ ได้ยินว่า เธอบอกกล่าวแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่า จักกล่าวคืนสิกขา
แล้วสึกหรือ”
พระนันทะจึงทูลตอบว่า “จริงอย่างนั้น พระเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ท รงตัสถาม “นันทะ ก็เธอได้ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ไม่
สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ จะกล่าวคืนสิกขาสึกไปเพื่อเหตุอะไร”
พระนันทะได้ทูลตอบพระพุทธองค์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อข้าพระองค์ออกจาก
เรือนนางชนบทกัลยาณีผู้ศากิยะมีผมอันเกล้าได้กึ่งหนึ่งได้ร้องสั่งคํา นี้กะข้าพระองค์ว่า ขอพระองค์รีบ
เสด็จกลับมาโดยเร็วเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นั้นแลหวนระลึกถึงคํานั้นอยู่จึงไม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ จักกล่าวคืนสิกขาสึกไป”
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามว่า “นันทะ เธอเคยจาริกไปปุาหิมพานต์หรือเปล่า”
พระนันทะกราบทูลว่า “ไม่เคยไปเลยพระพุทธเจ้าข้า”
พระผูม้ ีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่า “ดูก่อน นันทะ ถ้าเช่นนั้นเราไปกัน”
แล้วทรงจับมือพระนันทะเหาะขึ้นไปสู่อากาศ ในระหว่างทางทรงแสดงถึงผื นนาที่ถูกไฟ
ไหม้แห่งหนึ่ง แล้วทรงแสดงถึงนางลิงตัวหนึ่ง ซึ่งมีจมูกและหางด้วน มีขนถูกไฟไหม้ มีผิวเป็นริ้วรอย
หุ้มห่อไว้เพียงแต่หนัง นั่งจับเจ่าอยู่บนตอไฟไหม้ แล้วตรัสถามว่า
“นันทะ เธอเห็นลิงตัวนั้นไหม”
เมื่อพระนันทะกราบทูลว่าเห็น พระมหาศาสดาจึงตรัสสั่ง“เธอจงกําหนดไว้ให้ดี”
ครั้ น แล้ ว พระบรมมหาศาสดาก็ ท รงพาพระนั น ทะไปและทรงชี้ ใ ห้ เ ห็ น พื้ น มโนสิ ล า
ประมาณหกสิบโยชน์ สระใหญ่เจ็ดสระ มีสระอโนดาตเป็นต้น แม่น้ําใหญ่ห้าสาย และภูเขาหิมพานต์
อันน่ารื่นรมย์หลายร้อยลูกซึ่งเรียงรายไปด้วยเขาทอง เขาเงิน และเขาแก้วมณี ก่อนจะตรัสถามว่า
“นันทะ เธอเคยเห็นภพดาวดึงส์หรือ”
เมื่อพระนันทะกราบทูลว่าไม่ พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า “ดูกร นันทะ เธอจงมา เราจัก
แสดงภพดาวดึงส์แก่เธอ”
แล้วพระพุทธองค์ทรงพาพระนันทะไปยังภพดาวดึงส์ ประทับนั่งเหนือบัณฑุกัมพลศิลา
อาสน์ ท้าวสักกเทวราชพร้อมด้วยหมู่เทวดาในเทวโลกก็พากันเสด็จมาเฝูา ทั้งหมดได้ถวายบังคมแล้ ว
นั่ง ณ. ที่อันควรส่วนหนึ่ง เหล่าเทพอัปสรประมาณ ๕๐๐ นาง อัปสรเหล่านั้นทั้งหมดเคยให้น้ํามันทา
เท้าแก่สาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า กัสสป จึงเป็นผู้มีเท้าดุจเท้าของนกพิราบ
ผู้เป็นนางบําเรอก็พากันมาถวายบังคมนั่งอยู่ข้างหนึ่ง
พระศาสดาทรงชี้ให้พระนันทะดูนางอัปสรทั้ง ๕๐๐ นางเหล่านั้นบ่อย ๆ ด้วยอํานาจ
กิเลส ก่อนตรัสถามว่า
“นันทะ เธอเห็นนางอัปสรผู้มีเท้านกพิราบเหล่านี้ไหมเล่า”
พระนันทะกราบทูลว่า “เห็นพระพุทธเจ้าข้า”
พระศาสดาตรัสถามว่า “นางอัปสรเหล่านี้งาม หรือนางชนปทกัลยาณีงาม”
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พระนันทะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ นางลิงขนเกรียนเทียบกับนางชนปทกัลยาณีฉัน
ใด นางชนปทกัลยาณีก็ฉันนั้น เมื่อเทียบกับนางอัปสรเหล่านี้ก็เทียบได้เพียงนางลิง”
พระศาสดาจึงตรัสถามว่า “นันทะ บัดนี้เธอจักทําอย่างไรเล่า”
พระนันทะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ ทํากรรมอะไรจึงจะได้นางอัปสรเหล่านั้น”
พระศาสดาตรัสว่า “บําเพ็ญสมณธรรมซิ”
พระนันทะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ หากพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้รับรองเพื่อให้นาง
เหล่านี้ ข้าพระพุทธเจ้าจักบําเพ็ญสมณธรรม”
พระศาสดาตรัสว่า “ดูกร นันทะ จงบําเพ็ญสมณธรรมเถิด เราจะเป็นผู้รับรองเธอ”
พระเถระถือพระตถาคตเป็นผู้รับรองในท่ามกลางหมู่เทวดาแล้วจึงกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ ขอพระองค์อย่าทําให้เนิ่นช้านัก เชิญเสด็จมา ไปกันเถิด ข้าพระองค์จัก
บําเพ็ญสมณธรรม”
ในครั้งนั้น พระบรมศาสดาได้ตรัสเรียกพระธรรมเสนาบดีมา แล้วตรัสว่า
“สารีบุตร นันทะน้องชายของเราได้ยึดเราเป็นผู้รับรอง เพราะเรื่องนางอัปสรทั้งหลายใน
ท่ามกลางหมู่เทวดาในดาวดึงส์เทวโลก โดยอุบายนี้ พระพุทธองค์ทรงแจ้งแก่ภิกษุที่เหลือซึ่งเป็นอสีติ
มหาสาวกเป็นต้นว่า พระมหาโมคคัลลานะเถระ พระมหากัสสปเถระ พระอนุรุทเถระ พระอานนท์ผู้
เป็นคลังพระธรรม
กาลนั้น พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเข้าไปกล่าวกับพระนันทะเถระว่า
“ท่ า นนั น ทะ นั ย ว่ า ท่ านยึ ดเอาพระทศพลเป็ น ผู้ รั บ รอง ณ. ท่ ามกลางหมู่เ ทวดาใน
ดาวดึงส์เทวโลกว่า เมื่อได้นางเทพอัปสรจักบําเพ็ญสมณธรรมจริงหรือ ” แล้วย้ําว่า “เมื่อเป็นอย่างนี้
การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของท่านก็เกี่ยวข้องด้วยมาตุคามมิใช่หรือ ท่านนั้นไม่ต่างอะไรกับกรรมกร
ผู้รับจ้างทําการงานเพื่อต้องการสตรี” พระนันทะเถระละอาย ยอมจํานนในถ้อยคําดังกล่าว
พระอสีติมหาสาวกและภิกษุที่เหลือทั้งสิ้นก็ได้ทําให้ท่านพระนันทะละอายโดยอุบาย
เช่นเดียวกันนี้
ครั้งนั้นแล ท่านพระนันทะขวยเขิน ละอาย รังเกียจด้วยวาทะว่า คนรับจ้างบ้าง ด้วย
วาทะว่า คนที่พระศาสดาทรงไถ่ไว้บ้าง ของเหล่าภิกษุสหาย จึงหลีกออกไปปฏิบัติธรรมอยู่แต่ผู้เดียว
แล้วไม่ประมาท มีความเพีย ร ต่อกาลไม่นานเลย ได้ทําให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่ง
กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนเพื่อบวชต้องการ ด้วยความรู้ยิ่งเอง สําเร็จแล้ว ได้ทําให้แจ้งซึ่งที่สุด
พรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจจําต้องทํา ๆ เสร็จแล้ว กิจอื่น
อีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี ครั้นเมื่อบรรลุธรรมอันวิเศษแล้วพระนันทะเถระจึงได้กล่าวคาถาว่า
“เรามัวแต่ประกอบการประดับตกแต่ง
เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการ
มีใจฟุูงซ่าน กลับกลอก ถูกกามราคะเบียดเบียน
เราได้ปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบ ตามที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ ฉลาดใน
อุบายได้ทรงสั่งสอนแนะนํา แล้วถอนจิตที่จมลงในภพขึ้นได้ ดังนี้”
ท่านพระนันทะนั้น รุ่งขึ้นจึงเข้าไปเฝูาพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้วได้กราบทูล
ต่อองค์พระโคดม ความว่า
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“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของข้าพระองค์ เพื่อให้ได้
ซึ่งนางอัปสร ๕๐๐ นาง ซึ่งมีเท้าดุจเท้านกพิราบ ด้วยการรับรองใด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์
เปลื้องพระผู้มีพระภาคเจ้าจากการรับรองนั่น ”
สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า
“นันทะ เราก็กําหนดใจของเธอด้วยใจของเรา ทราบแล้วว่าเธอได้ทําให้แจ้งซึ่งเจโต
วิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยความรู้ยิ่งเอง สําเร็จแล้ว
อยู่ในทิฏฐธรรม แม้เทวดาก็บอกเนื้อความนี้แก่เรา นันทะเมื่อใดแลจิตของเธอพ้นแล้วจากอาสวะ
ทั้งหลาย เพราะมีความไม่ยึดมั่น เมื่อนั้น เราก็พ้นจากการรับรองนั้น”
ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า
“เปือกตมคือกาม อันผู้ใดข้ามได้แล้ว
หนามคือกาม อันผู้ใดย่ํายีได้แล้ว
ผู้นั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะ
ย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์”๖
๓.๑.๓ อดีตกาลแห่งพระนันทะ
ครั้งหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผู้ยังไม่ทราบว่าพระนันทเถระบรรลุพระอรหัตแล้วได้ถามท่าน
พระนันทะว่า
“นันทะผู้มีอายุ เมื่อคราวก่อนท่านกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้กระสันแล้ว บัดนี้จิตของท่าน
เป็นอย่างไร ”
พระนันทะตอบว่า “ผู้มีอายุ ความห่วงใยในความเป็นคฤหัสถ์ของเราไม่มี ”
พวกภิ ก ษุ ไ ด้ ฟั ง คํ า นั้ น แล้ ว พากั น กล่ า วว่ า “ท่ า นนั น ทะพู ด ไม่ จ ริ ง ย่ อ มพยากรณ์
พระอรหัตผล ในวันที่แล้วๆ มากล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้กระสั นแล้ว แต่บัดนี้กล่าวว่า ความห่วงใยใน
ความเป็นคฤหัสถ์ของเราไม่มี” ดังนี้
ครั้งนั้น เมื่อองค์พระพุทธเจ้าทรงทราบความจึงตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ในวันที่แล้ว ๆ มาอัตภาพของนันทะได้เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงไม่ดี แต่
บั ดนี้ เป็ น เช่น กับ เรื อนที่เขามุงดีแล้ ว เพราะว่านัน ทะนี้จําเดิมแต่กาลที่ตนเห็ นนางเทพอัปสรแล้ ว
พยายามเพื่อบรรลุที่สุดแห่งกิจของบรรพชิตอยู่ ได้บรรลุกิจนั้นแล้ว”
และได้ทรงภาษิตพระคาถา ความว่า
“ยถา อคารํ ทุจฉนนํ วุฏฺ สมติวิชฌติ
เอวํ อภาวิตํ จิตตํ ราโค สมติวิชฌติ
ยถา อคารํ สุจฉนนํ วุฏฺ น สมติวิชฌติ
เอวํ สุภาวิตํ จิตตํ ราโค น สมติวิชฌติ๗
ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใด
ราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมแล้วได้ฉันนั้น
๖
๗

ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๕๗/๒๑๐-๒๑๔.
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๑/๙.

๔๗

ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใด
ราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้น”๘
ในกาลจบคาถา ชนเป็ น อั น มากได้ บ รรลุ อ ริ ย ผลทั้ ง หลาย มี โ สดาปั ต ติ ผ ลเป็ น ต้ น
พระธรรมเทศนาแห่งพระพุทธองค์ได้สําเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้ว
ภิกษุทั้งหลาย ครั้นทราบความนี้แล้วจึงประชุมกันในโรงธรรมว่า "ดูก่อนอาวุโส ท่าน
พระนันทะรูปนี้อดทนต่อคําสอน ตั้งมั่นหิริและโอตตัปปะไว้ด้วยโอวาทครั้งเดียวเท่านั้น แล้วบําเพ็ญ
สมณธรรมบรรลุพระอรหัต"
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบความดังกล่าว จึงตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย นันทะอดทนต่อคําสอนมิใช่ในบัดนี้เท่านั้น แม้แต่ก่อนก็อดทนต่อคําสอน
เยี่ยงนี้เช่นเดียวกัน”
จากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติ ความว่าในอดีตกาลครั้งพระเจ้า
พรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลคนฝึกช้าง ครั้นเจริญวัยสําเร็จ
ศิลปะฝึกช้างแล้วรับราชการกับพระราชาผู้เป็นศัตรูของพระเจ้าพาราณสีพระองค์หนึ่ง พระโพธิสัตว์
ฝึกหัดช้างมงคลของพระราชานั้นไว้แล้วเป็นอย่างดี พระราชานั้นทรงมีดําริว่าจักยึดราชสมบัติในกรุง
พาราณสี จึงชวนพระโพธิสัตว์เสด็จขึ้นช้างมงคลและเสด็จไปล้อมกรุงพาราณสีด้วยกองทัพใหญ่ แล้ว
ทรงส่งสาส์นถึงพระราชาพรหมทัตว่าจะยกราชสมบัติถวายหรือจะรบ พระราชาพรหมทัตตอบว่าเรา
จักรบ แล้วรับสั่งให้พลนิกายประจําที่ประตูกําแพงปูอมค่ายเตรียมรบ
ครั้งนั้น พระราชาผู้เป็นศัตรูแห่งพรหมทัตได้เอาเกราะหนังสวมช้างมงคล แม้พระองค์
เองก็สวมหนังเสด็จขึ้นคอช้าง ทรงพระแสงขอคม และทรงใสช้างมุ่งสู่พระนครด้วยทรงหมายพระทัย
ว่าจักทําลายล้างพระนครปราบปัจจามิตรให้ถึงสิ้นชีวิต และยึดราชสมบัติให้จงได้
ช้างมงคลเห็นทหารซัดทรายอันร้อน เป็นต้น ปล่อยหินยนต์และเครื่องประหารหลาย ๆ
อย่างก็เกิดความหวาดกลัวต่อความตาย ไม่อาจเข้าใกล้ได้จึงหลีกไป ครั้งนั้นนายหัตถาจารย์เข้าไปหา
ช้างมงคลและพูดปลอบว่า “เจ้าก็กล้าหาญชาญสงคราม ชื่อว่าการล่าถอยอย่างนี้ย่อมไม่สมควร” และ
ได้กล่าวคาถาสอนช้างว่า
“กุญชร ท่านปรากฏว่าเป็นผู้เคยเข้าสงคราม
มีความแกล้วกล้า มีกําลังมาก
เข้ามาใกล้เขื่อนประตูแล้ว เหตุไรจึงถอยกลับเสียเล่า
ดูก่อนกุญชร ท่านจงหักลิ่มกลอน ถอนเสาระเนียด และทําลายเขื่อนทั้งหลาย
แล้วเข้าประตูให้ได้โดยเร็วเถิด”
ช้างมงคลได้ฟังดังนั้นก็หันกลับเพราะคําสอนของพระโพธิสัตว์เพียงคําเดียวเท่านั้น แล้ว
ใช้งวงฟันเสาระเนียดถอนขึ้นเหมือนดังถอนเห็ดฉะนั้น แล้วทําลายเสาค่าย ถอดกลอน พังประตูเมือง
เข้าพระนครยึดราชสมบัติถวายแก่พระราชา
พระบรมมหาศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดก ช้างในครั้งนั้น
ได้เป็นนันทะในครั้งนี้ พระราชาได้เป็นพระนันทะ ส่วนนายหัตถาจารย์คือพระตถาคตนี้แล
๘

ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๓.

๔๘

ต่อมา ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่า “ผู้มีอายุ ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็น
อัจฉริยบุคคล ท่านพระนันทะชื่อว่าอาศัยนางชนบทกัลยาณีกระสันแล้ว พระศาสดาทรงทําเหล่านาง
เทพอัปสรให้เป็นอามิสแนะนําได้แล้ว”
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบความดังกล่าว จึงตรัสว่า “ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่
แต่บัดนี้เท่านั้น แม้ในกาลก่อนนันทะนี้เราก็ได้ล่อด้วยมาตุคามแนะนําแล้วเหมือนกัน”
จากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติ ความว่า ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้า
พรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี ได้มีพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ งกัปปกะ เป็นเจ้าของลา
เพศผู้ตัวหนึ่งซึ่งสามารถบรรทุกนําสัมภาระได้ถึง ๑ กุมภะ และสามารถเดินทางได้ไกลถึงวันละ ๗ โยชน์
สมัยหนึ่ง กัปปกะเดินทางไปยังเมืองตักกสิลาพร้อมด้วยภาระที่บรรทุกหลังลา ครั้นเมื่อ
ถึงแล้วจึงได้ปล่อยลาเที่ยวไปจนกว่าจําหน่ายสิ่งของหมด ครั้งนั้น ลาของเขานั้นเที่ยวไปบนหลังคูพบ
นางลาตัวหนึ่งจึงเข้าไปหา ฝุายนางลานั้นเมื่อจะทําปฏิสันถารกับลาผู้ตัว ได้กล่าวว่า “ท่านมาแต่ไหน”
ลาผู้ “มาแต่เมืองพาราณสี”
นางลา “ท่านมาด้วยกิจอันใด”
ลาผู้ “ด้วยกิจของพ่อค้า”
นางลา “ท่านสามารถบรรทุกสัมภาระไปได้เท่าไร”
ลาผู้ “สัมภาระประมาณกุมภะหนึ่ง”
นางลา “ท่านเมื่อนําสัมภาระจํานวนเท่านั้นไป ไปได้กี่โยชน์”
ลาผู้ “ได้ ๗ โยชน์”
นางลา “ในที่ซึ่งท่านไปแล้ว นางลาใด ๆ ผู้ทําการนวดเท้า หรือประคบประหงมให้แก่
ท่านมีหรือ”
ลาผู้ “หามีไม่ นางผู้เจริญ”
นางลา “เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านคงได้รับทุกข์มากนะ”
เมื่อนางลากล่าวคําพาดพิงถึงกามสังโยชน์เช่นนี้ ลาผู้นั้นก็เกิดกระสันขึ้นด้วยคําของนางลา
ฝุายกัปปกพาณิชเมื่อขายสินค้าหมดแล้วไปยังที่ลาพํานัก กล่าวว่า “มาเถิดพ่อเราจักไป”
ลาผู้ตอบว่า “ท่านจงไปเถิด ข้าพเจ้าจักไม่ไป”
ลําดับนั้น นายกัปปกะ อ้อนวอนลาอยู่แล้วๆ เล่า ๆ แต่ก็ไม่สําเร็จ จึงคิดว่า “เราจะทํา
ให้เจ้าลาขี้เกียจนั้นเกิดความกลัว” ดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาขึ้นว่า
“เราจักทําปฏักมีหนามแหลมยาว ๑๖ นิ้วแก่เจ้า
เราจักทิ่มแทงกายของเจ้า
แน่ะเจ้าลา เจ้าจงรู้อย่างนี้”
ลาได้ฟังคําแล้วก็คิดว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จักตอบโต้กับท่านบ้าง” ดังนี้แล้วจึงกล่าว
คาถาขึ้นว่า
“หากท่านนําปฏักมีหนามแหลมยาว ๑๖ นิ้ว แก่ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจักยันข้างหน้า ยกข้างหลังขึ้นแล้ว ยังภัณฑะของท่านให้ตกไป
กัปปกะ ท่านจงรู้อย่างนี้”

๔๙

พ่อค้าได้ฟังคํานั้นจึงฉงนว่า “ด้วยเหตุใดหนอ ลานี้จึงกล่าวกะเราอย่างนี้” ดังนี้แล้ว เมื่อ
เหลียวมองดูเห็นนางลานั้นแล้วจึงทราบว่าลาของตนคงจะถูกนางลาทําให้สําเหนียกแล้วอย่างนี้ จําเรา
ต้องล่อมันด้วยมาตุคามว่าจักนํานางลาซึ่งมีรูปอย่างนี้มาให้ ดังนั้นแล้ว จึงกล่าวคาถาขึ้นว่า
“เราจักนํานางลาสาวมีเท้า ๔ มีหน้าดุจสังข์ มีสรรพางค์กายงาม มาเป็นภรรยาเจ้า”
ลาผู้จึ งกล่าวตอบว่า “ข้าแต่กัปปกะ ท่านจงรู้อย่างนี้ ข้าพเจ้าจักไปให้เร็วขึ้นถึง ๑๔
โยชน์นะ กัปปกะ”
โดยกาลล่วงไปสองสามวัน ลาผู้จึงกล่าวกับนายกัปปกะว่า “ท่านได้พูดกับข้าพเจ้าว่าจัก
นําภรรยามาให้ ดังนี้มิใช่หรือ”
นายกัปปกะได้กล่าวตอบว่า
“เออ เรากล่าวแล้ว เราจักไม่ทําลายถ้อยคําของตน จักนําภรรยามาให้เจ้า แต่เราจักให้
อาหารแก่เจ้าเฉพาะตัวเดียว อาหารนั้นเพียงพอแก่เจ้าสองตัวผัวเมียหรือไม่ก็แล้วแต่ เจ้าพึงรู้ตัวเอง
เถอะ แม้ลูกทั้งหลายซึ่งอาศัยการสังวาสของเจ้าทั้งสองก็จักเกิดขึ้น อาหารนั้นจะเพียงพอแก่เจ้ากับลูก
เป็นอันมากเหล่านั้นหรือไม่ก็ตามที เจ้าพึงรู้เองเถอะ”
ลาผู้นั้นเมื่อนายกัปปกะกล่าวอยู่เช่นนี้ย่อมเป็นผู้หมดหวังแล้ว
พระบรมศาสดา ครั้ นทรงนํ า พระธรรมเทศนานี้ ม าแล้ ว ทรงยัง ชาดกให้ จ บลงด้ ว ย
พระดํารัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย นางลาในคราวนั้นได้เป็นนางชนบทกัลยาณี ลาผู้ได้เป็นนันทะ พ่อค้าได้
เป็นเราเอง แม้ในกาลก่อน นันทะนี้ เราก็ได้ล่อด้วยมาตุคามแนะนําแล้ว ด้วยประการอย่างนี้ ” ดังนี้
แล๙

๓.๑.๔ เอตทัคคะและความปารถนาจากอดีตของพระนันทะ
เมื่อพระนันทะได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้ว ปรากฎว่าท่านเป็นผู้ที่สํารวมระวังอินทรีย์
ด้ว ยเหตุนี้จึ งได้รับ ยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิ ศกว่าภิกษุทั้งหลายฝุายข้างสํ ารวมระวัง
อินทรีย์ ๖ ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายด้วยอํานาจของโลกธรรม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความที่
พระนั น ทะเป็ น ผู้ มีท วารอั น คุ้ม ครองแล้ ว ในอิน ทรี ย์ทั้ ง หลายพร้ อ มกับ คุ ณ พิเ ศษของท่า น จึง ทรง
ประกาศคุณพิเศษนั้น โดยทรงตั้งท่านไว้ในตําแหน่งของภิกษุผู้เลิศด้วยความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครอง
แล้วในอินทรีย์ โดยมีพระดํารัสว่า
“ภิ กษุ ทั้ง หลาย พระนัน ทะเป็ นผู้ เลิ ศกว่า ภิ กษุ ผู้ ส าวกของเราฝุ ายคุ้ม ครองทวารใน
อินทรีย์ทั้งหลาย” ดังนี้
การที่ พ ระนั น ทเถระได้ รั บ การสถาปนาในตํ า แหน่ ง ที่ เ ป็ น เลิ ศ เช่ น นั้ น ก็ ด้ ว ยเหตุ
๒ ประการ คือ พระเถระเป็นผู้สั่งสมบําเพ็ญบารมีในเรื่องการสํารวมอินทรีย์นั้นในตลอดอดีตชาติที่
ผ่านมา ๑ และ ท่านได้ตั้งปรารถนาไว้ตลอดแสนกัปอีก ๑ ดังนี้
ในสมัยของพระผู้ มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่า ปทุมุตตระ พระนันทะเถระนี้เกิดใน
เรือนแห่งผู้มีตระกูลในพระนครหงสาวดี ครั้นเติบใหญ่แล้วได้เข้าฟังธรรมในสํานักของพระผู้มีพระภาค
๙

องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๔/๖๙๓.

๕๐

เจ้ า เห็ น พระศาสดาทรงตั้ งภิ กษุ รู ปหนึ่ง ในตํ าแหน่ ง แห่ งภิ กษุ ผู้ เลิ ศฝุ า ยคุ้ มครองทวารในอิ นทรี ย์
ทั้งหลาย ก็ปรารถนาตําแหน่งนั้นบ้าง จึงได้บําเพ็ญมหาทานอันมากไปด้วยบูชาและสักการะแด่พระผู้มี
พระภาคเจ้ าและภิกษุส งฆ์ ได้น้ อมถวายผ้ าที่ทอในแคว้ นโขมะที่ มีเนื้อละเอียดอ่ อนยิ่งนั กด้ว ยจิ ต
เลื่อมใส มีความเคารพนับถือมากในพระผู้มีพระภาคเจ้า และได้ตั้งปณิธานว่าในอนาคตกาลขอเป็น
เช่นสาวกในตําแหน่งนั้นของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล
พระปทุมุตระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่า ด้วยการถวายผ้านี้ ท่านจักเป็นผู้มีผิวพรรณ
ดังทองคํา ท่านจักได้เป็นพระอนุชาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดม ท่านจะเป็นผู้มีราคะอันกล้า
มีปกติสุขประกอบด้วยความกําหนัดในกาม เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าจะทรงตักเตือน แต่นั้นก็จักบวช ครั้น
บวชในพระศาสนาของพระโคดมนั้นแล้วจักกําหนดรู้อาสวะทั้งปวง ไม่มีอาสวะ และจะนิพพานในที่สุด
ครั้นในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอัตถทัสสี พระนันทะเถระได้เกิดเป็น
เต่าใหญ่ในแม่น้ําชื่อว่าวินดา วันหนึ่งเห็นพระศาสดาประทับยืนอยู่ที่ริมฝั่งเพื่อจะข้ามฝั่งน้ํา มีความ
ประสงค์ จ ะยั ง พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า ให้ ข้ า มด้ ว ยตนเอง จึ ง หมอบลงแทบบาทมู ล ของพระศาสดา
พระศาสดาทรงเล็งดูอัธยาศัยของมันแล้วเสด็จประทับขึ้นสู่หลัง มันร่าเริงยินดี แล้วว่ายตัดกระแสน้ํา
ไปโดยเร็ว ยังพระศาสดาให้ถึงฝั่งอย่างฉับพลัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุโมทนา ตรัสบอกกุศลที่จะ
เกิดแก่มันแล้วเสด็จหลีกไป
นับต่อแต่นั้นท่านก็ท่องเที่ยวตายเกิดไปในภูมิเทวดาและมนุษ ย์ทั้งหลาย โดยในกัปที่
๑๐,๐๐๐ ในกาลก่อนแต่กัปนี้ไป ท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง ๔ วาระ มีพระนามเดียวตลอดว่า
เจละ และภายหลังล่วงไปได้ ๖ ล้านกัป ท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ ครั้ง พระนามว่า อุปเจละ
เหมือนกัน ทุกครั้ ง ในกัป หนึ่ ง ๆ ได้เป็นพระเจ้า จักรพรรดิทุ ก ๆ ๔ ชาติ ในกัปที่ ๕,๐๐๐ ได้เป็ น
พระเจ้าจักรพรรดิ ๔ ครั้ง พระนามว่าเจละทุกครั้งอีก เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วย
รัตนะ ๗ ประการ ได้เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง ๔ ทุกทวีป คือ ชมพูทวีป อปรโคยานทวีป อุตตรกุรุทวีป และ
ปุพพวิเทหทวีป ดังนี้
จากการศึกษาประวัติของพระนันทะเถระ พบว่า พระนันทะเป็นผู้ที่มีราคะจริต รักสวย
รักงาม และเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพียงเพื่อต้องการจะได้นางอัปสรตามที่พระพุ ทธองค์ทรง
รับรองไว้ แต่เมื่อถูกพระเถระอื่นอันมีพระสารีบุตรเป็นต้นติเตือนว่าการกระทําดังกล่าวไม่ต่างอะไรกับ
กรรมกรผู้รับจ้างทํางานเพื่อต้องการสตรี พระนันทะเถระจึงเกิดความละอาย หนีไปปฏิบัติธรรมผู้เดียว
จนสําเร็จเป็นพระอรหันต์ พระนันทะนั้นเป็นผู้มีรูปงามสํารวมอินทรีย์ ตาหู จมูก ลิ้นกายใจ เป็นที่
ศรัทธาเลื่อมใสของชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นผู้เลิศด้วยความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครอง
แล้วในอินทรีย์

๓.๒ ประวัติพระลกุณฎกภัททิยเถระ
พระลกุณฎกภัททิยเถระ๑๐ท่านบังเกิดในตระกูล แห่งวรรณะแพศย์ที่มีโภคะสมบัติมาก
ในกรุงสาวัตถี พวกญาติขนานนามของท่านว่า ภัททิยะ เมื่อท่านเจริญวัยแล้วมีรูปร่างไม่น่าเลื่อมใส มี
๑๐

คณาจารย์ แ ห่ ง โรงพิ ม พ์ เ ลี่ ย งเชี ย ง, อนุ พุ ท ธประวั ติ ฉบั บ มาตรฐาน, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑๒๗,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๖), หน้า ๑๗๓.

๕๑

วรรณะไม่งาม ไม่น่าดู มีร่างกายเล็กเตี้ย หลังค่อม จึงมีชื่อว่า ลกุณ (เตี้ย, เล็ก) ซึ่งการที่ท่านมีรูปร่างไม่
น่าเลื่อมใสนี้เกิดแต่บุพกรรมในอดีตสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสป เมื่อพรพุทธะองค์ได้
ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานและถวายพระเพลิงแล้ว มหาชนทั้งหลายผู้เลื่อมใสในพระผู้มี พระภาคเจ้า
ก็ตกลงกันที่จะสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในการประชุมันเพื่อจะกําหนดขนาด
ของพระเจดีย์นั้น ชนทั้งหลายต่างพูดกันว่า เราจะสร้างขนาดเท่าไร เราสร้างขนาด ๗ โยชน์ก็จะใหญ่
เกินไป ถ้าอย่างนั้นก็สร้างขนาด ๖ โยชน์ แม้ ๖ โยชน์นี้ก็ใหญ่เกินไป เราจะสร้าง ๕ โยชน์ เราจะสร้าง
๔ โยชน์ ๓ โยชน์ ๒ โยชน์ ดัง นี้ ท่า นภัท ทิยะในครั้ง นั้นได้ถือกํ าเนิด เป็นแม่ทัพ ของพระเจ้ ากาสี
พระนามว่า กิกิ ก็พูดขึ้นในที่ประชุมว่า “ท่านผู้เจริญทั้งหลายการสร้างก็ควรนึกถึงการบํารุงได้ง่ายใน
อนาคตกาลบ้ า ง แล้ ว กล่ าวกํ าหนดขนาดของพระมหาเจดีย์ว่า ให้ มุขแต่ล ะมุขมีข นาดคาวุ ตหนึ่ ง
พระเจดีย์มีเส้นรอบวงยาวโยชน์หนึ่ง มีส่วนสูงโยชน์หนึ่ง” เมื่อท่านพูดดังนี้ มหาชนเหล่านั้นก็เชื่อท่าน
แล้วได้สร้างพระมหาเจดีย์ในขนาดแต่พอประมาณแด่พระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณหาประมาณมิได้ ด้วย
กรรมนั้นดังกล่าวมานี้ ท่ านจึงถือกําเนิดจึงเป็นผู้มีขนาดต่ํากว่าชนเหล่ าอื่นในที่ที่ตนเกิดแล้ว ด้ว ย
ประการดังนี้
แม้เมื่อท่านภัททิยะบรรพชาออกบวชแล้วเหล่าสหธรรมิกอันมีสามเณรเป็นต้น เห็นพระ
เถระแล้วแสดงอาการล้อเลียนด้วยการจับที่ศีรษะบ้าง ที่หูบ้าง ที่จมูกบ้าง แต่พระเถระก็ไม่โกรธ ไม่
ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นเลย แม้เหล่าภิกษุทั้งหลายที่ไม่รู้จักท่านมาเฝูาพระศาสดา ต่างคิดว่า
ท่านเป็นสามเณร บ้างก็ล้อเล่นถามว่ า “พ่อเณรยังไม่กระสันอยากสึกหรือ” พระลกุณฎกภัททิยเถระ
ท่านก็ไม่ว่าอะไร เมื่อเหล่าภิกษุเข้าไปเฝูาพระศาสดาจึงถูกตรัสถามว่า “ก่อนเข้ามาพบพระเถระไหม”
ต่างพากันทูลว่าไม่พบ พบแต่สามเณรตัวน้อย ๆ พระบรมมหาศาสดาจึงตรัสว่า “นั่นเป็นพระเถระ
ไม่ใช่สามเณร” และได้ตรัสสอนเหล่าภิกษุ ความว่า
“เราไม่เรียกภิกษุว่าเป็นเถระเพราะเขาเป็นคนแก่ หรือนั่งบนอาสนะของพระเถระ ส่วน
ผู้ใดบรรลุสัจจะทั้งหลาย ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนมหาชน ผู้นี้จึงจะชื่อว่าเป็นพระเถระ”
โดยองค์ส มเด็จ พระสั มมาสั มพุท ธเจ้าเมื่อ จะทรงสื บ อนุส นธิแสดงธรรม ได้ ตรัส เป็ น
พระคาถาขึ้นว่า
“ภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียว ย่อมไม่สะเทือนด้วยลม ฉันใด
บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมไม่เอนเอียงในเพราะนินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น”๑๑
๓.๒.๑ พระลกุณฎกภัททิยเถระออกบวช
ครั้งหนึ่ ง เมื่อองค์พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ. เชตวันมหาวิหารแห่ ง อนาถบิณฑิก
เศรษฐี ท่านภัททิยะพร้อมด้ว ยเหล่าอุบาสกไปพระวิหารเพื่อฟังพระธรรมเทศนา เมื่อฟังแล้ วเกิด
ศรัทธา จึงได้บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระศาสดา สามารถเจริญวิปัสสนาธุระจนบรรลุโสดาปัตติ
ผลแล้ว เป็นพหูสูต เป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมแก่คนชนเหล่าอื่นด้วยน้ําเสียงอันไพเราะ
ครั้นในวันมหรสพวันหนึ่ง มีหญิงคณิกาคนหนึ่งไปรถกับพราหมณ์คนหนึ่ง เธอมองเห็น
รูปร่างของพระลกุณฎกภัททิยเถระเข้าจึงหัวเราะจนเห็นฟัน พระเถระได้ถื อเอานิมิตในกระดูกฟันของ
๑๑

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๖๕/๕๑๔.

๕๒

หญิงนั้นแล้วทําฌานให้เกิดขึ้น กระทําฌานนั้นให้เป็นบาท เจริญสมาธิวิปัสสนาจนได้เป็นพระอนาคามี
ท่านอยู่ด้วยสติเป็นไปในกายเนือง ๆ ดังนี้
๓.๒.๒ พระลกุณฎกภัททิยเถระเป็นพระอรหันต์
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ. พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ในพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นเหล่าภิกษุผู้เป็นเสขบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุพระอรหัตผลส่วนใหญ่จะ
เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อขอกัมมัฏฐานบ้าง ขอฟังธรรมเทศนาบ้าง ถามปัญหาบ้าง เพื่อมรรค
เบื้องสูง ท่านพระสารีบุตรเมื่อจะทําความประสงค์ของท่านเหล่านั้นให้บริบูรณ์จึงบอกกัมมัฏ ฐาน
แสดงธรรม แก้ปัญหาให้กับภิกษุเหล่านั้น เมื่อภิกษุเหล่านั้นพากเพียรพยายามอยู่ บางพวกก็บรรลุ
สกทาคามิผล บางพวกก็บรรลุอนาคามิผล บางพวกก็บรรลุอรหัตผล บางพวกได้วิชา ๓ บางพวกได้
อภิญญา ๖ บางพวกได้ปฏิสัมภิทา ๔ แตกต่างกันไป
ฝุ า ยท่ า นลกุ ณ ฏกภั ท ทิ ย ะเห็ น เหตุ นั้ น แล้ ว เมื่ อ ยั ง เป็ น พระเสขบุ ค คล ยั ง ไม่ บ รรลุ
พระอรหัตผล ก็รู้จักกาลที่ควร และกําหนดความที่ตนบกพร่องในทางจิต เข้าไปหาพระธรรมเสนาบดี
เพื่อขอให้แสดงธรรมเทศนา ฝุายพระธรรมเสนาบดีก็ได้แสดงธรรมอันเหมาะสมแก่อัธยาศัยของท่านให้
เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง ด้วยธรรมมีกถา โดยอเนกปริยาย เมื่อท่านลกุณฏกภัททิยะ
พิจารณาลักษณะอย่างถ่องแท้ยังญาณให้เป็นไปตามกระแสเทศนา ท่านก็ถึงความแก่กล้าแห่งญาณ
ตามอานุภาพเทศนาของพระเถระ และเพราะความที่สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัย ในขณะที่พระธรรมเสนาบดี
แสดงธรรมนั้นจิตของท่านไม่ยึดอาสวะอะไร ๆ มีกามาสวะเป็นต้น หลุดพ้นโดยเด็ดขาด ตามลําดับ
แห่งมรรค และกระทําให้แจ้งซึ่งอรหัตผล
ฝุายพระธรรมเสนาบดีไม่ทราบการบรรลุพระอรหัตนั้นของท่าน ว่ายังเป็นพระเสขะอยู่
ตามเดิมจึงแสดงธรรมเพื่อสิ้นอาสวะโดยอเนกปริยายยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่าเดิม ท่านลกุณฏกภัททิยะเองมิได้
คิดว่าบัดนี้เราทํากิจเสร็จแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยโอวาทนี้ จึ งนั่งฟังโดยเคารพอยู่เช่นเดิม ด้วย
ความเคารพในพระสัทธรรม
ในครั้งนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นท่านพระสารีบุตรสําคัญว่าท่าน
พระลกุณฐกภัททิยะยังเป็นพระเสขะ จึงชี้แจงให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง ด้ว ย
ธรรมมีกถาโดยอเนกปริ ยายให้ยิ่ งขึ้นกว่าปกติต่อไปอีก ฯ ลําดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงทราบ
เนื้อความนี้ด้วยพุทธานุภาพแล้วจึงทรงเปล่งอุทานขึ้นในเวลานั้นว่า
“บุคคลตัดวัฏฏะได้แล้ว บรรลุถึงนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่มีตัณหา
ตัณหาที่บุคคลให้เหือดแห้งแล้วย่อมไม่ไหลไป
วัฏฏะที่บุคคลตัดได้แล้วย่อมไม่เป็นไป นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์”๑๒
๓.๒.๓ อดีตกาลแห่งพระลกุณฎกภัททิยเถระ
ท่านลกุณฏกภัททิยะเมื่อได้ดํารงอยู่ในพระอรหัตแล้ว ภิกษุและสามเณรบางพวกหารู้ไม่
ว่าท่านเป็นพระอรหันตเถระจึงแกล้งดึงหูท่านเสียบ้าง จับศีรษะจับแขน หรือจับมือและเท้าเป็นต้น สั่น
เล่นบ้าง เบียดเบียนบ้าง พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ปรามาสท่านและหยอกล้อแบบต่าง ๆ ฉุดมาบ้าง รั้งไป
รอบ ๆ บ้าง ทั้งนี้เนื่องด้วยท่านมีรูปร่างเตี้ยและกลมเหมือนดังสามเณรและมีผิวพรรณไม่งาม
๑๒

ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๙๗/๑๖๕-๑๖๖.

๕๓

วันหนึ่งเมื่อท่านกุณฏกภัททิยะถวายบังคมพระตถาคตแล้วไปที่ซุ้มประตูพระเชตวัน มี
ภิกษุชาวชนบทประมาณ ๓๐ รูปไปยังพระเชตวันวิหารด้วยคิดว่าจักถวายบังคมพระตถาคต ภิกษุชาว
ชนบทเห็นพระเถระที่ซุ้มวิหารจึงพากันจับพระเถระที่ชายจีวร ที่ มือ ที่ศรีษะ ที่จมูก ที่หู เขย่า ด้วย
สําคัญว่าท่านเป็นสามเณร ทําด้ว ยคะนองมือ ครั้นภิกษุเหล่านั้นเก็บบาตรจีว รแล้วก็พากันเข้าเฝู า
พระศาสดา ถวายบังคมก่อนนั่งในที่อันควร แล้วจึงทูลถามว่า
“ข้าแต่องค์พระสมณโคดมผู้เจริญ ได้ยินว่ามีพระเถระองค์หนึ่งชื่อลกุณฏกภั ททิยะเถระ
เป็นสาวกของพระองค์ แสดงธรรมไพเราะ เดี๋ยวนี้พระเถระรูปนั้นอยู่ที่ไหนพระเจ้าข้า”
พระบรมศาสดาตรัสตอบความว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่พวกเธอเห็นที่ซุ้มประตูแล้วพวกเธอคะนองมือจับที่ชายจีวรเป็น
ต้นมาแล้ว ภิกษุรูปนั้นแหละคือลกุณฏกภัททิยะ”
ภิก ษุ ทั้ ง หลายจึ ง กราบทู ล ถามว่า “ข้ า แต่ พระองค์ ผู้ เจริ ญ พระสาวกผู้ ถึ งพร้ อ มด้ ว ย
อภินิห ารได้ตั้งความปรารถนาไว้เห็นปานนี้ เพราะเหตุใดจึงมีศักดิ์น้อยเล่าพระเจ้าข้า ”ในครั้งนั้น
องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องของเกฬิสีลชาดก ดังนี้
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้
เป็นท้าวสักกเทวราช ในกาลนั้นใคร ๆ ก็ไม่อาจจะให้พระเจ้าพรหมทัตได้ทรงเห็นช้าง ม้า หรือโคที่แก่
ชรา พระองค์ชอบเล่นสนุก แม้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์เช่นนั้นจึงรับสั่งให้พวกมนุษย์ต้อนไล่แข่งกัน
เห็นเกวียนเก่า ๆ ก็ให้แข่งกันจนพัง เห็นสตรีแก่รับสั่งให้เรียกมากระแทกที่ท้องให้ล้มลงแล้วจับให้ลุก
ขึ้น ให้ขับร้องเพลง เห็นชายแก่ ๆ ก็ให้หกคะเมนตีลังกา เป็นต้น แม้เมื่อไม่ทรงพบเห็นเอง เป็นแต่ได้
สดับข่าวว่า คนแก่มีที่บ้านโน้น ก็รับสั่งให้เรียกตัวมาบังคับให้เล่น พวกมนุ ษย์ต่างก็ละอาย ส่งมารดา
บิดาของตนไปอยู่นอกแคว้น ขาดการบํารุงมารดาบิดา พวกราชเสวกก็พอใจในการเล่นสนุก พวกที่
ตายไป ๆ ก็ไปบังเกิดเต็มในอบาย ๔ เทพบริษัททั้งหลายก็ลดลง
ท้าวสักกะไม่ทรงเห็นเทพบุตรเกิดใหม่ ทรงรําพึงว่าเหตุอะไรหนอ ครั้นทรงทราบเหตุนั้น
แล้วดําริว่าเราจะต้องทรมานพระเจ้าพรหมทัตทรงแปลงเพศเป็นคนแก่บรรทุกตุ่มเปรียง ๒ ใบใส่ไปบน
เกวียนเก่า ๆ เทียมโคแก่ ๒ ตัว ในวันมหรสพวันหนึ่ง เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงช้างพระที่นั่งตกแต่ง
ด้วยเครื่องอลังการเสด็จเลียบพระนคร ท้าวสักกะก็ทรงขับเกวียนนั้นตรงไปเฉพาะพระพักตร์พระราชา
พระราชาทอดพระเนตรเห็นเกวียนเก่าเทียมด้วยโคแก่ จึงตรัสให้นําเกวียนนั้นมา พวกราชบริพารก็วิ่ง
หาข้างโน้นข้างนี้ก็ไม่เห็น กราบทูลถามว่า “คนแก่นั้นอยู่ที่ไหน พระองค์ คนแก่นั้นอยู่ที่ไหน พระองค์”
เพราะท้าวสักกะทรงอธิษฐานไว้อย่างนี้ว่าพระราชาเท่านั้นจงเห็นเรา คนอื่นอย่าได้เห็น
ด้วยเดชของท้าวสักกะ พระราชาพร้อมทั้งช้างก็เสด็จเข้าไปอยู่ใต้เกวียนเหมือนลูกโคอยู่
ใต้แม่โคฉะนั้น ท้าวสักกะก็ทรงทุบตุ่มเปรียงแตกออกรดบนพระเศียรของพระราชา เปรียงก็ไหลลง
เปรอะเปื้ อ นพระราชาตั้ ง แต่ พ ระเศี ย ร พระราชาทรงอึ ด อั ด ละอาย ขยะแขยง ครั้ น ท้ า วสั ก กะ
ทรงทราบว่า พระราชาทรงวุ่นวายพระทัย ก็ทรงขับเกวียนหายไป เนรมิตพระองค์เป็นท้าวสักกะอย่าง
เดิม พระหัตถ์ทรงวชิราวุธ ประทับยืนบนอากาศ ตรัสคุกคามว่า “ดูก่อน อธรรมิกราชผู้ชั่วช้า ชะรอย
ท่านจะไม่แก่ละหรือ ความชราจักไม่กล้ํากรายสรีระของท่านหรือไร ท่านมัวแต่เห็นแก่เล่น เบียดคนแก่
มามากมาย เพราะอาศัยท่านผู้เดียวคนที่ตาย ๆ ไป เพราะทํากรรมนั้นจึงเต็มอยู่ในอบาย พวกมนุษย์
ไม่ได้บํารุงมารดาบิดา หากท่านไม่งดทํากรรมนี้ เราจะทําลายศีรษะของท่านด้วยจักรเพชรนี้ ตั้งแต่นี้

๕๔

ท่านอย่าได้ทํากรรมนี้อีกเลย” แล้วตรัสถึงคุณของมารดาบิดา ทรงชี้แจงอานิ สงส์ของการอ่อนน้อม
ถ่อมตนต่อผู้สูงอายุ ครั้นทรงสอนแล้วก็เสด็จกลับไปยังวิมานของพระองค์
ตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็มิได้แม้แต่คิดที่จะทํากรรมนั้นอีกต่อไป
องค์สมเด็จพระมหาศาสดาตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกว่า เถระ เพราะความเป็นคนแก่ เพราะเหตุสั กว่านั่งบน
อาสนะพระเถระ ส่วนผู้ใดแทงตลอดสัจจะทั้งหลายแล้ว ตั้งอยู่ ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชนผู้นี้
ชื่อว่าเป็นเถระ”
จากนั้นจึงได้ตรัสพระคาถาว่า
“บุคคล ไม่ชื่อว่าเป็นเถระเพราะมีผมหงอกบนศีรษะ
ผู้มีวัยแก่รอบแล้วนั้น เราเรียกว่า แก่เปล่า
(ส่วน) ผู้ใด มีสัจจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ และทมะ
ผู้นั้นมีมลทินอันคายแล้ว เป็นผู้มีปัญญา
เราจึงกล่าวว่าเป็นเถระ”๑๓
พระบรมศาสดาทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรม ทรงประชุมชาดก
เมื่อจบสัจ ธรรมบรรดาภิกษุเหล่ านั้นบางพวกได้เป็นพระโสดาบัน บางพวกได้เป็นพระสกทาคามี
บางพวกได้เป็นพระอนาคามี บางพวกได้เป็นพระอรหันต์ พระราชาในครั้งนั้นได้เป็น พระลกุณฏกภัททิ
ยะ เธอได้เป็นที่เล่นล้อเลียนของภิกษุสามเณรอื่นเพราะค่าที่ตนชอบเล่นสนุกครั้งนั้น ส่วนท้าวสักกะ
คือเราตถาคตนี้แล
ครั้งหนึ่ง สหธรรมิกมีสามเณรเป็นต้น เห็นพระเถระแล้วจับที่ศีร ษะบ้าง ที่หูบ้าง ที่จมูก
บ้าง ล้อเลียนบ้าง แต่พระเถระก็ไม่โกรธ ไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นเลย เพราะเรื่องนี้ วันหนึ่ง
ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่า
“ผู้ มีอายุ ทั้งหลาย พวกท่านจงดูเถิด สหธรรมิกมีส ามเณรเป็นต้น เห็ นพระลกุณฏก
ภัททิยเถระแล้วย่อมรังแกอย่างนั้นอย่างนี้ ท่านไม่โกรธ ไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นเลย”
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบเรื่องจึงตรัสว่า
“อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเลย เพราะ
ท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหว ไม่สะเทือน เช่นกับศิลาแท่งทึบ”๑๔
และเมื่อพระพุทธองค์จะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมได้ตรัสพระคาถาว่า
“ภูเขาศิลาล้วน เป็นแท่งเดียว ย่อมไม่สะเทือนด้วยลม ฉันใด
บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอนเอียงในเพราะนินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น”
วันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปด้วยกันเข้าไปเฝูาพระศาสดา ผู้ประทับนั่ง ณ. ที่ประทับ
กลางวัน ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ. ที่ควรข้างหนึ่ง ขณะนั้นพระลกุณฎกภัททิยเถระเดินผ่านไปในที่ไม่ไกล
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบวารจิตของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นหรือ ภิกษุนี้ฆ่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์”
๑๓
๑๔

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๙/๔๑-๔๒.
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๖/๒๒.

๕๕

ภิกษุเหล่านั้นต่างมองดูหน้ากันและกันแล้วก็เกิดความสงสัยว่า “พระศาสดา ตรัสอะไร
หนอแล” จึงกราบทูลว่า “พระองค์ตรัสคํานั่นชื่ออะไร”
ครั้งนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นจึงตรัส
พระคาถาว่า
“บุคคลฆ่ามารดาบิดา ฆ่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสอง
และฆ่าแว่นแคว้น พร้อมด้วยเจ้าพนักงานเก็บส่วยแล้ว
เป็นพราหมณ์ ไม่มีทุกข์ ไปอยู่”
พระธรรมข้างต้นนี้พระอรรถกถาจารย์ได้วินิจฉัยว่า ตัณหา ชื่อว่า มารดา เพราะให้สัตว์
ทั้งหลายเกิดในภพ ๓ เพราะบาลีว่า “ตัณหายังบุรุษให้เกิด” อัสมิมานะ ชื่อว่า บิดา เพราะอัสมิมานะ
อาศัย บิดาเกิดขึ้น ว่า “เราเป็ นราชโอรสของพระราชาชื่อโน้น หรือเป็นบุตรของมหาอํามาตย์ของ
พระราชาชื่อโน้น” เป็นต้น ทิฏฐิทุกชนิดย่อมอิง สัสสตทิฏฐิ และ อุจเฉททิฏฐิ ทั้งสอง เหมือนชาวโลก
อาศัยพระราชาฉะนั้น เพราะฉะนั้นสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิจึงชื่อว่าพระราชาผู้กษัตริย์สองพระองค์
อายตนะ ๑๒ ชื่อว่า แว่นแคว้น เพราะคล้ายคลึงกับแว่นแคว้น โดยอรรถว่า กว้างขวาง ความกําหนัด
ด้วยอํานาจความยินดี ซึ่งอาศัยอายตนะนั้น ดุจบุรุษเก็บส่วย จัดการส่วนให้สําเร็จ ชื่อว่าเจ้าพนักงาน
เก็บส่วยในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้นดํารงอยู่ในพระอรหัตแล้ว
๓.๒.๔ เอตทัคคะ และความปารถนาจากอดีตของพระลกุณฎกภัททิยเถระ
เมื่อพระลกุณฏกภัททิยะได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้ว ปรากฏว่าท่านเป็นผู้ที่แสดงธรรม
ได้อย่างไพเราะน่าฟังจนเป็นที่กล่าวขานในหมู่สงฆ์สาวก ด้วยเหตุนี้จึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดา
ว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีเสียงไพเราะ การที่พระเป็นลกุณฏกภัททิยะได้รับการสถาปนา
ในตําแหน่งที่เป็นเลิศเช่นนั้นก็ด้วยเหตุอันท่านได้ตั้งปรารถนาไว้ตลอดแสนกัป ดังนี้
ในกั ป ที่ แ สนแต่ ภั ท รกั ป นี้ ในกาลแห่ ง พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า พระนามว่ า ปทุ มุ ต ตระ
พระลกุณฏกภัททิย ะท่านมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐี มีทรัพย์มากในพระนครหงสวดี วันหนึ่งเที่ยวเดิน
พักผ่อนอยู่ก็ได้ไปถึงสังฆาราม ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วได้ทรงสถาปนา
พระภิกษุผู้รู ปหนึ่งไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะของเหล่าภิกษุผู้ มีเสี ยงไพเราะ พระลกุณฏกภัททิยะจึง
ปรารถนาว่าต่อไปในอนาคตเราพึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีเสียงไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งเหมือนภิกษุนี้ ดังนี้แล้วท่านจึงนิมนต์พระศาสดาถวายมหาทานอันเจือปนด้วยรสหวาน
เช่น เนยใส และน้ําตาลกรวดเป็นต้น แด่ภิกษุสงฆ์ อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด ๗ วัน แล้วแล้ว
หมอบลงแทบพระบาทของพระศาสดา ตั้งความปรารถนาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยผลแห่งทาน
นี้ ข้าพระองค์มิได้หวังสมบัติอื่น แต่ในอนาคตกาล ขอข้าพระองค์พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีเสียง
ไพเราะในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิด”
ในครั้งนั้น พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคตก็ทรงเห็นความปรารถนาของท่านจักสําเร็จ จึง
ได้ตรั ส พยากรณ์ในท่ามกลางพระสงฆ์ว่า ในอนาคตกาล ท่านจักได้ฐ านันดรนี้ส มดังมโนรถความ
ปรารถนา ในกั ป ที่ แ สนแต่ ภั ท รกั ป นี้ พระศาสดามี พ ระนามชื่ อ ว่ า โคดมซึ่ ง สมภพในวงศ์ พ ระเจ้ า
โอกกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เศรษฐีบุตรผู้นี้จักได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้น
เป็นโอรสอันธรรมเนรมิต เป็นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่าภัททิยะ ท่านจักเป็นยอดของเหล่า
ภิกษุผู้มีเสียงไพเราะในศาสนาของพระองค์ ดังนี้แล้วจึงเสด็จกลับพระวิหาร

๕๖

เมื่อท่านได้รับพุทธพยากรณ์เช่นนั้นแล้วก็ได้กระทํากรรมดีงามอยู่ตลอดชีวิต จนกาละใน
อัต ภาพนั้ น แล้ ว ได้ เ วี ย นว่ า ยอยู่ ใ นเทวดาและมนุ ษ ย์ทั้ ง หลาย จนสมั ย แห่ งพระสั มมาสั ม พุท ธเจ้ า
พระนามว่า ผุสสะ ท่านบังเกิดเป็นนกดุเหว่าขาวมีขนปีกอันสวยงามอยู่ในเขมมิคทายวัน วันหนึ่งนก
ดุเหว่าได้ออกไปยังหิมวันตประเทศเพื่อหาอาหาร ได้พบมะม่วงอันมีรสอร่อยจึงได้เอาปากคาบผล
มะม่วงหวานมาเพื่อเป็นอาหารสําหรับลูกน้อย ขณะที่บินกลับรังนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
พระราชดําเนินไปบิณฑบาต จึงทําจิตให้เลื่อมใสแล้วร้องด้วยเสียงอันไพเราะถวายบังคมแล้วคิ ดว่าใน
วันอื่น ๆ เรามีตัวเปล่าพบพระตถาคต แต่วันนี้เรานํามะม่วงสุกผลนี้มาเพื่อฝากบุตรของเรา สําหรับ
บุตรนั้นเราไปเอาผลอื่นมาให้ก็ได้ แต่ผลนี้เราควรถวายพระทศพล ดังนี้ ดุเหว่าขาวจึงคงบินอยู่ใน
อากาศ พระศาสดาทรงทราบใจของนกจึงแลดูพระอุปัฏฐากนามว่า อโสกเถระ พระเถระจึ งนําบาตร
ถวายพระศาสดา นกดุเหว่าจึงเอาผลมะม่วงสุกวางไว้ในบาตรของพระทศพล ใส่บาตรแล้วก็เอาปีกจบ
ร้องด้วยเสียงอันไพเราะเสนาะน่าฟังน่ายินดีเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า พระศาสดาประทับนั่งเสวยในที่นั้น
นั่นแหละ นกดุเหว่ามีจิตเลื่อมใสนึกถึงพระคุณของพระทศพลเนือง ๆ ถวายบังคมพระทศพลแล้วไปรัง
ของตน ครั้งนั้นนกเหยี่ยวผู้มีใจชั่วช้าได้โฉบเอานกดุเหว่าผู้มีจิตเบิกบานผู้มีอัธยาศัยไปสู่ความรักใน
พระพุทธเจ้าฆ่าเสีย และด้วยบุญกรรมนั้นนั่นแหละทุก ๆ ภพที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์จึงได้มีเสียงไพเราะ
น่าฟัง ดังนี้
จากการศึกษาประวัติของพระลกุณฎกภัททิยะเถระ พบว่า พระลุกณฎกภัททิยะมีรูปร่าง
ไม่น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณไม่งาม ไม่น่าดู มีร่างกายเล็กเตี้ย หลังค่อม ด้วยลักษณะร่างกายเช่นนี้จึงมี
สหธรรมมิกมีสามเณรเป็นต้นจับหัวบ้างลูบหัวบ้าง ดึงชายจีวรบ้าง ล้อเล่นต่อท่านบ้าง แสดงให้เห็นว่า
พระลกุณฎกภัททิยะนั้นเป็นผู้มีจิตใจดี อดทนข่มใจ มีเมตตาไม่ถือโกรธ นอกจากนี้ท่านนั้นยังสามารถ
แสดงพระธรรมเทศนาด้วยน้ําเสียงอันไพเราะทําให้มีพุทธบริษัทมากมายเกิดความศรัทธาชอบฟังเสียง
ของท่านเวลาแสดงพระธรรมเทศนา พระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้พระลกุณฎกภัททิยะเถระนั้นเป็นผู้เลิศ
กว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีเสียงอันไพเราะ

๓.๓ ประวัติพระโมฆราชเถระ
พระโมฆราช เกิดในตระกูลพราหมณ์แห่งเมืองสาวัตถี (ชื่อเดิม โมฆราช เป็นวรรณะ
กษัตริย์ เป็นชาวโกศล บิดาและมารดาไม่ปรากฎชื่อ โมฆราชหนุ่มมีโรคประจําตัว คือ มีร่างกายเป็น
แผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายได้รับความทุกข์ทรมานมาก แม้จะเป็นคนใหญ่โตและมีทรัพย์สมบัติมากมาย
ก็ช่วยไม่ได้ จึงได้ชื่อว่า โมฆราช แปลว่า ราชาผู้หาความสุขไม่ได้) ๑๕ ทั้งนี้ในบางตําราว่าท่านเป็นโรค
เรื้อน
“เมื่อถึงภพสุดท้าย ข้าพเจ้าได้เกิดในตระกูลกษัตริย์
เพียบพร้อมไปด้วยมหาสมบัติ เมื่อพระชนกสวรรคตไป
ข้าพเจ้าถูกโรคเรื้อนรบกวน
ในเวลากลางคืน ก็ไม่ได้รับความสุขในการนอน
เพราะความสุขในรัชสมบัติกลายเป็นโมฆะไป
๑๕

ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๓๒๗/๒๘๓-๒๘๔.

๕๗

ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ชื่อว่าโมฆราช”๑๖
เมื่อพระโมฆราชมีอายุพอสมควรแก่การศึกษาศิลปะวิทยาตามประเพณีพราหมณ์บิดา
มารดาจึงนําไปฝากเป็นศิษย์คนหนึ่งในจํานวนศิษย์ ๑๖ คนของพราหมณ์พาวรีผู้เป็นปุโรหิตที่ปรึกษา
ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ต่อมาพราหมณ์พาวรีเบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนจึงได้กราบทูลลาพระเจ้า
ปเสนทิโกศลเพื่อออกบวชเป็นชฎิลบําเพ็ญพรตตามประเพณีพราหมณ์ โดยตั้งสํานักอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ํา
โคธาวารี ระหว่างเมืองอัสสกะและเมืองอาฬกะ ส่วนตัวพราหมณ์พาวรีเองนั้นเป็นเจ้าสํานักและเป็น
อาจารย์ใหญ่ทําหน้าที่ทั้งรับและอบรมสั่งสอนไตรเพทแก่ศิษย์ทั่วไป โมฆราชมาณพพร้อมกับเพื่อน
ศิษย์อีกหลายคนได้ออกบวชติดตามด้วยพราหมณ์พาวรี ซึง่ แม้จะบวชเป็นฤาษีชฎิลเช่นเดียวกับตระกูล
กัสสปะ ๓ พี่น้อง แต่คนทั่วไปก็นิยมเรียก “พราหมณ์พาวรี ” อยู่เช่นเดิม ไม่นิยมเรียกว่า “ชฎิล ”
เหมือนตระกูลกัสสปะ๑๗
พราหมณ์พาวรีมีศิษย์ทั้งสิ้น ๑๖ คน รวมข้าทาสบริวารของเหล่าศิษย์ที่ตามมาถือบวช
เป็นชฏิลด้วยอีก ๑๖,๐๐๐ คน รวมเป็นทั้งสิ้น ๑๖,๐๑๖ คน อยู่มาวันหนึ่งศิษย์ทั้งหลายกล่าวกับ
อาจารย์ว่า “การอยู่ใกล้พระนครมีเครื่องพัวพันมาก เราไปหาโอกาสที่ไม่มีชนรบกวนเถิด ชื่อว่าการอยู่
ในเสนาสนะอันสงัดเป็ นประโยชน์มากแก่บรรพชิตทั้งหลาย พราหมณ์พาวรีจึงไปทูลพระราชา แม้
พระราชาตรัสห้ามถึง ๓ ครั้งก็ไม่สามารถจะห้ามได้ จึงพระราชทานกหาปณะ ๒๐๐,๐๐๐ กหาปณะ
รับสั่งแก่อํามาตย์ทั้งหลายว่า “พวกเจ้าจงสร้างอาศรมถวายในที่ที่คณะฤๅษีปรารถนาจะอยู่เถิด ” แต่
นั้นพราหมณ์พาวรีพร้ อมด้วยชฏิล ๑๖,๐๐๐ เป็นบริว ารจึงออกจากอุตตรชนบทมุ่งหน้าไปทักษิณ
ชนบทบริเวณใกล้พรมแดนใน ระหว่างสองแคว้น คือ แคว้นอัสสกะและแคว้นมุฬกะซึ่งเป็นภุมิประเทศ
ที่แม่น้ําโคธาวารีแยกออกเป็นสองสายแล้วมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่ง เกิดเป็นเกาะกว้างยาวประมาณ
๓ โยชน์ เกาะทั้งหมดปกคลุมไปด้วยปุามะขวิด ซึ่งในอดีต ณ. บริเวณนั้นสรภังคดาบสได้อาศัยอยู่
พราหมณ์พาวรีจึงประกาศแก่อํามาตย์ทั้งหลายว่าประเทศนี้เป็นที่อยู่ของสมณะมาก่อน ประเทศนี้
สมควรแก่นักบวช พวกอํามาตย์จึงได้ให้ทรัพย์ ๑๐๐,๐๐๐ แก่พระเจ้าอัสสกะ และอีก ๑๐๐,๐๐๐
ให้แก่พระเจ้ามุฬกะ เพื่อการครอบครองถือเอาภูมิประเทศนั้น พระราชาทั้งสองนั้นได้พระราชทานที่
บริ เวณเกาะนั้ น และบริ เ วณอื่น ประมาณ ๒ โยชน์ รวมเนื้อที่ ทั้งหมดประมาณ ๕ โยชน์ ซึ่งอยู่ใ น
ระหว่างเขตรัฐสีมาของพระราชาเหล่านั้น พวกอํามาตย์ก็ได้สร้างอาศรม ณ. ที่นั้นแล้วและให้นําทรัพย์
มาจากกรุงสาวัตถีมาจัดตั้งเป็นโคจรคามเสร็จแล้วพากันกลับไป
พาวรีพราหมณ์และเหล่าศิษย์ทั้ง ๑๖,๐๑๖ คนก็เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยการเที่ยวภิกขาและ
ผลไม้ ต่อมาก็ได้มีชาวบ้านซึ่งเลื่อมใสในวัตรของพราหมณ์เข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอยู่บน
ที่ดินของพราหมณ์เหล่านั้นโดยได้รับอนุญาตจากพวกพราหมณ์จนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น ชาวบ้านที่
อาศัยพราหมณ์พาวรีนั้นก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยผลอันเกิดจากการกสิกรรม ครั้นครบรอบปีเหล่ าชาวบ้าน
ก็ร วบรวมเงิน จากแต่ล ะครอบครั ว เพื่อเป็นส่ ว ยให้ แก่พระราชา และถือเอาส่ วยนั้นไปเฝู าพระเจ้า
อัสสกะทูลกับพระราชาว่า “ขอพระองค์ทรงรับส่วยนี้เถิด” พระเจ้าอัสสกะตรัสว่า “เราไม่รับพวกท่าน
จงนํ า ไปถวายอาจารย์ เ ถิ ด ” พวกชาวบ้ า นก็ นํ า ส่ ว ย ๑๐๐,๐๐๐ นั้ น มามอบต่ อ พาวรี พ ราหมณ์
๑๖
๑๗

ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๓๔๗-๓๔๘/๒๘๕.
ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๑๓๐/๒๘๖.

๕๘

พราหมณ์พาวรีจึงกล่าวชาวบ้านว่า “ถ้าเราต้องการเงินทอง ก็ไม่พึงสละทรัพย์สินมากมายของเราออก
บวช พวกท่านจงรับเอากหาปณะของพวกท่านคืนไปเสีย ” พวกชาวบ้านก็ไม่ยอมรับทรัพย์ที่พวกเรา
บริจาคแล้วอีก ยิ่งไปกว่านั้น ยังนําทรัพย์มาให้ท่านทํานองนี้ทุก ๆ ปี โดยกล่าวว่า ถ้าท่านไม่รับเพื่อ
ประโยชน์ตนเองละก็ขอท่านจงรับกหาปณะเหล่านี้ไว้ให้ทานก็แล้วกัน พราหมณ์พาวรีจึงยอมรับทรัพย์
ดังกล่าวไว้ เพื่อให้ทานแก่ผู้กําพร้า คนเดินทางไกล วณิพกและยาจกทั้งหลายจนกิติศัพท์การทํามหา
ทานของพราหมณ์พาวรีได้กระจายไปทั่วชมพูทวีป
ครั้ ง นั้ น ในหมู่ บ้ า นทุ น นวิ ต ถะ ในแคว้ น กลิ ง คะ นางพราหมณี ส าวผู้ เ ป็ น ภริ ย าของ
พราหมณ์เฒ่าผู้เกิดมาในวงศ์ของชูชกพราหมณ์ได้ทราบข่าวการทําทานดังกล่าวของพราหมณ์พาวรีจึง
ลุกขึ้นเตือนพราหมณ์ผู้ เป็นสามีให้ไปรับบริจาคเงินทองมาจากที่นั้น พราหมณ์นั้นถูกพราหมณีพูด
ดังนั้นก็ไม่อาจทนอยู่ ได้จึงได้ออกเดินทางไปยังสํ านักของพราหมณ์พาวรี ครั้นเมื่อไปถึงก็เป็นวันที่
พราหมณ์พาวรีได้กระทํามหาทานไปเสียแล้วตั้งแต่เมื่อวันวาน พราหมณ์นั้นไม่ได้รับบริจาคจึงทํากล
อุบายเพื่อให้พาวรีพราหมณ์เกิดความกลัว โดยก่อทรายเป็นสถูปใกล้ประตูบรรณศาลาโรยดอกไม้สี
แดงไปรอบ ๆ ทําปากขมุบขมิบเหมือนบ่นมนต์แล้วพูดว่า “เมื่อเราขอแล้วท่านไม่ให้ไซร้ ในวันที่ ๗
ศีรษะของท่านจะแตก ๗ เสี่ยง” ดังนี้
พราหมณ์พาวรีฟังคําของพราหมณ์นั้นแล้วก็เกิดสะดุ้งหวาดกลัว เป็นผู้มีทุกข์ซูบซีด ไม่
บริโภคอาหาร เมื่อเป็นผู้เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้ใจก็ไม่ยินดีใ นการบูชาเทพและเทวดาทั้งหลาย
เทวดาผู้สถิตอยู่ ณ. บรรณศาลานั้นเห็นพราหมณ์พาวรีมีทุกข์สะดุ้งหวาดหวั่นจึงเข้าไปหาแล้วได้กล่าว
ว่า “พราหมณ์นั้นไม่รู้จักศีรษะ เป็นผู้หลอกลวงต้องการทรัพย์ ไม่มีความรู้ในในเรื่องธรรมเป็นศีรษะ
และธรรมเป็นเหตุให้ศีรษะตกไป” พราหมณ์พาวรีจึงเอ่ยถามกับเทวดาว่า
“บัดนี้ ท่านรู้จักข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถามท่านแล้วขอท่านจงบอกธรรมอันเป็นศีรษะ และ
ธรรมอันเป็นเหตุให้ศีรษะตกไปแก่ข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าจะฟังคําของท่าน”
เทวดาจึงตอบความแก่พราหมณ์พาวรีว่า
“ดูก่อนพราหมณ์ แม้เราก็ไม่รู้ธรรมเป็นศีรษะและธรรมเป็นเหตุให้ศีรษะตกไป เราไม่มี
ความรู้ในธรรมทั้ง ๒ นี้ ปัญญาเป็นเครื่องเห็นธรรมอันเป็นศีรษะและธรรมเป็นเหตุให้ศีรษะตกไปย่อม
มีเฉพาะในพระพุทธเจ้ าทั้งหลาย ดูกรพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคผู้ ศากยบุตร ลําดับพระวงศ์ของ
พระเจ้าโอกกากราช มีพระรัศมีรุ่งเรือง เป็นนายกของโลกเสด็จออกผนวชจากพระนครกบิลพัสดุ์ เป็น
ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง ทรงบรรลุอภิญญาและทศพลญาณครบถ้วน ทรงมี
พระจักษุในสรรพธรรม ทรงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวง ทรงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิ
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้แ ล้วในโลกมีพระจักษุทรงแสดงธรรม ท่านจงไปทูลถามพระผู้ มี
พระภาคเจ้าพระองค์นั้นเถิด พระองค์จักตรัสพยากรณ์ข้อความนั้นแก่ท่าน”
พราหมณ์พาวรีได้ฟังคําว่า “สัมพุทโธ” ก็เป็นผู้มีใจเฟื่องฟู ความโศกสลดก็เบาบางลงไป
และเกิดปีติอันท่วมท้นมีใจชื่นชมเบิกบานเกิดความโสมนัส เมื่อทราบความจากเทวดาถึงที่ประทับแห่ง
องค์สัมพุทธะแล้วจึงเรียกพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นศิษย์มาสั่งความว่า
“ดู ก่ อ นมาณพทั้ ง หลาย ท่ า นทั้ ง หลายจงมาเถิ ด เราจั ก บอกแก่ ท่ า นทั้ ง หลาย ท่ า น
ทั้งหลายจงฟังคําของเรา บัดนี้ พระสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก ท่านทั้ งหลายจงรีบ
ไปเมืองสาวัตถี เข้าเฝูาพระสัมพุทธเจ้าผู้อุดมกว่าสัตว์ทั้งหลายเถิด”

๕๙

๓.๓.๑ พระโมฆราชเถระออกบวชและบรรลุเป็นพระอรหันต์
ครั้งนั้น พราหมณ์ผู้เป็นศิษย์ทั้งหลายจึงซักถามความจากพราหมณ์พาวรีว่า
“ข้ า แต่ ท่ า นพราหมณ์ บั ด นี้ ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลายได้ เ ห็ น แล้ ว จะพึ ง รู้ ว่ า ท่ า นผู้ นี้ เ ป็ น
พระสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรเล่า ขอท่านจงบอกสิ่งที่จะทําให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รู้จักพระสัมพุทธเจ้า
พระองค์นั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด ”พราหมณ์พาวรีกล่าวว่า “ก็มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
ของมหาบุรุษที่ท่านทั้งหลายเล่าเรียนมาแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่พราหมณาจารย์ทั้งหลายพยากรณ์ไว้ว่า ถ้า
มหาปุริสลักษณะนั้นมีอยู่ในวรกายของพระมหาบุรุษใด พระมหาบุรุษนั้นจะเป็นได้ ๒ อย่างเท่านั้น คือ
ถ้าพระมหาบุรุษนั้นอยู่ครองเรือนจะพึงเป็นพระบรมมหาจักรพรรดิ์ จะทรงมีชัยชนะทั่วปฐพีนี้ จะทรง
ปกครองโดยธรรม ด้ ว ยไม่ ต้ อ งใช้ อ าชญาไม่ ต้ อ งใช้ ศ าตรา ถ้ า ออกบวชเป็ น บรรพชิ ต จะได้ เ ป็ น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยม เมื่อท่านทั้งหลายเห็นพระมหาบุรุษผู้ประกอบไปด้วยมหาปุริ
สลักษณะ ๓๒ ประการดังนี้ ท่านทั้งหลายก็จงกล่าวถามในใจ ถึง ๑. ชาติ (อายุ) ๒. โคตร ๓. ลักษณะ
๔. มนต์ และ ๕. ศิษย์เหล่าอื่นอีก และถามถึงปริศนาธรรมเรื่อง ๖. ธรรมอันเป็นศีรษะ และ ๗. ธรรม
เป็นเหตุให้ศีรษะตกไป ถ้าว่าท่านนั้นเป็นพระพุทธเจ้าจริงแท้แล้ว ท่านก็จักตอบปัญหาที่ท่านทั้งหลาย
กล่าวถามในใจด้วยวาจาได้”
ครั้งนั้น พราหมณ์มาณพผู้เป็นศิษย์ ๑๖ คน คือ อชิตะ ๑ ติสสเมตเตยยะ ๑ ปุณณกะ ๑
เมตตคู ๑ โธตกะ ๑ อุปสีวะ ๑ นันทะ ๑ เหมกะ ๑ โตเทยยะ ๑ กัปปะ ๑ ชตุกัณณี ๑ ภัทราวุธะ ๑
อุทยะ ๑ โปสาลพราหมณ์ ๑ โมฆราช ๑ ปิงคิยะ ๑ ได้ฟังคําของพราหมณ์พาวรีแล้วก็ลาอาจารย์
กระทําประทักษิณแล้วบ่ายหน้าต่อทิศอุดรมุ่งไปยังที่ตั้งแห่งเมืองสาวัตถี
ลําดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ. กรุงสาวัตถี ทรงทราบด้วยพระญาณ
ว่าศิษย์ของพาวรีพราหมณ์ทั้ง ๑๖ คนมาพร้อมด้วยมหาชนเป็นอันมาก ทรงพระดําริว่าอินทรีย์ของ
พราหมณ์เหล่านั้นยังไม่แก่กล้าเพียงพอ อีกทั้งถิ่นนี้ก็ยังไม่เป็นที่สบายเหมาะแก่พราหมณ์ทั้งหลาย ทรง
พิจารณาแล้วเห็นว่าปาสาณกเจดีย์ในเขตแคว้นมคธเป็นที่สบายเหมาะแก่พราหมณ์เหล่านั้น ถ้าเรา
แสดงธรรมในที่นั้นมหาชนก็จักบรรลุธรรม อีกทั้งพวกพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อเดินทางผ่านเข้าไปยังเมือง
ต่าง ๆ ก็จะมีมหาชนตามมามากยิ่งขึ้นไปอีกผู้บรรลุธรรมก็จักมีมากขึ้น จะเป็นประโยชน์อันมหาศาล
ทรงพระดําริเช่นนั้นแล้วจึงทรงเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ออกจากกรุงสาวัตถีบ่ายพระพักตร์ไปยังกรุง
ราชคฤห์ ก่อนที่พวกพราหมณ์จะมาถึง พวกพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อก็มาถึงกรุงสาวัตถีเข้าไปสู่วิหารเพื่อ
เข้าเฝูาพระพุทธองค์ ครั้นทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จออกจากเมืองสาวัตถีไปแล้วก็พากันเข้าไปถึง
พระคันธกุฏี ได้เห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แน่ใจว่าเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแน่แล้ว
เพราะจากลั กษณะของรอยพระบาทเป็นรอยของผู้ห มดกิเลสแล้ ว เมื่อทราบดังนั้นแล้ว จึงได้ ออก
เดินทางตามพระบรมศาสดาไป
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปถึงปาสาณกเจดีย์ แขวงเมืองราชคฤห์ ก็ทรงหยุดประทับอยู่
ณ. ที่นั้น พวกเหล่าพราหมณ์และมหาชนก็ได้ตามพระบรมศาสดาจนถึงปาสาณกเจดีย์ ครั้นได้ฟังว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ ณ. ที่นี้ ก็เกิดปิติปราโมทย์ พากันขึ้นภูเขาไปสู่พระเจดีย์นั้นเหมือนบุคคล
ผู้กระหายน้ําย่อมยินดีต่อน้ําเย็น เหมือนพ่อค้ายินดีต่อลาภใหญ่ และเหมือนบุคคลถูกความร้อนแผด
เผายินดีต่อร่มเงา ฉะนั้น
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ก็ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาค แวดล้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ
ทั้งหลายอยู่ประหนึ่งราชสีห์บันลือเสียงกังวานกระหึ่มอยู่ในปุา
ครั้งนั้น อชิตมาณพได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระรัศมีเรื่อเรืองเหลืองอ่อนถึงความ
บริบูร ณ์ดังดวงจันทร์ในวันเพ็ญพร้อมถึงทั้งพระมหาปุริส ลักษณะทั้ง ๓๒ ประการในพระกายของ
พระผู้มีพระภาคนั้นแล้วก็มีความร่าเริง ยืนอยู่ ณ. ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้ทูลถามปัญหาในใจว่า
“ขอพระองค์จงตรัสบอกอ้าง (ชาติ) อายุ โคตร พร้อมทั้งลักษณะ และขอได้ตรัสบอก
การถึงความสําเร็จในมนต์ทั้งหลายแห่งอาจารย์ของข้าพระองค์เถิด พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของข้า
พระองค์ย่อมบอกมนต์กะศิษย์มีประมาณเท่าไร พระเจ้าข้าฯ”
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
“พราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของท่านนั้นมีอายุร้อยยี่สิบปี ชื่อพาวรีโดยโคตรลักษณะในกาย
ของพราหมณ์พาวรี นั้น มี ๓ ประการ พราหมณ์พาวรีนั้นเรียนจบไตรเพท ในตําราทํานายมหาปุริ
สลักษณะ คือ คัมภีร์อิติหาสพร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัณฑุศาสตร์และเกฏุภศาสตร์ ถึงซึ่งความสําเร็จในธรรม
แห่งพราหมณ์ของตน ย่อมบอกมนต์กะมาณพ ๕๐๐ ฯ”
อชิตมาณพทูลถามว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชน ขอพระองค์จงบอกลักษณะทั้งหลายของพราหมณ์
พาวรี ขอทรงบอกเพื่อมิให้ข้าพระองค์มีความสงสัยเถิด ฯ”
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
“มาณพ พราหมณ์ พ าวรี นั้ นย่ อ มปกปิ ด หน้ า ผากของตนด้ ว ยลิ้ น ได้ มี ข นขึ้ น เป็ น รู ป
อุณณาโลมชาติในระหว่างคิ้ว มีคุยหฐานอยู่ในฝัก ท่านจงรู้อย่างนี้เถิด ฯ”
มหาชนทั้งหลายไม่ได้ยินเสียงใครที่ถามปัญหานั้นเลย เมื่อได้ฟังคําตอบที่พระผู้มีพระ
ภาคทรงพยากรณ์แล้วเกิดความพิศวง มีความโสมนั สประนมอัญชลีแล้วสรรเสริญว่า “พระผู้มีพระ
ภาคเป็นอะไรหนอ เป็นเทวดาหรือเป็นพรหม หรือเป็นท้าวสุชัมบดีจอมเทพ จึ งได้ทราบถึงปัญหาอันมี
ผู้ถามในใจฯ”
อชิตมาณพ ครั้นได้สดับการพยากรณ์ปัญหา ๕ ข้อแล้ว เมื่อจะทูลถาม ปัญหาสองข้อที่
เหลือจึงกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ท่านพราหมณ์พาวรีถามถึงธรรมเป็นศีรษะและธรรมเป็นเหตุให้
ศีรษะตกไป ขอพระองค์ตรัสพยากรณ์ข้อนั้นเพื่อกําจัดความสงสัยของพวกข้าพระองค์ผู้เป็นพราหมณ์
เสียเถิด ฯ”
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า
“ท่านจงรู้เถิดว่า อวิชชาชื่อว่าธรรมเป็นศีรษะ วิชชาประกอบด้วยศรัทธา สติ สมาธิ
ฉันทะ และวิริยะ ชื่อว่าเป็นธรรมเครื่องให้ศีรษะตกไป เพราะอวิชชาเป็นความไม่รู้ในอริยสัจ ๔ เป็น
ศีรษะแห่ งสั งสารวัฏ ฉะนั้น อวิชชาชื่อว่าธรรมเป็นศีรษะ อนึ่ง เพราะอรหัตมรรควิชชา (วิชชาใน
อรหัตมรรค) ประกอบ ด้วย ศรัทธาสติ สมาธิ ฉันทะ และวิริยะ อันเกิดร่วมกับตนยังศีร ษะให้ตกไป
เพราะเข้าถึงธรรมเป็นศีรษะด้วยความตั้งอยู่ในรสอันเดียวกันของอินทรีย์ทั้งหลาย ฉะนั้น วิชชาเป็น
ธรรมเครื่องให้ศีรษะตกไป”
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ลําดับนั้น อชิตมาณพมีความโสมนัสเป็นอันมาก กระทําหนังเสือเหลืองเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง
หมอบลงแทบพระบาทยุ ค ลด้ ว ยเศี ย รเกล้ า กราบทู ล ว่ า “ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ นิร ทุ ก ข์ ผู้ มี พ ระจั ก ษุ
พราหมณ์พาวรีพร้อมด้วยศิษย์ทั้งหลายขอไหว้พระบาทยุคลของพระผู้มีพระภาค ฯ”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
“มาณพ พราหมณ์พาวรีพร้อมด้วยศิษย์ทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงความสุขเถิด จงถามความ
สงสัยทุกๆ อย่างของพราหมณ์พาวรี หรือของท่านเถิด”
อชิตมาณพครั้นเห็นพระพุทธองค์ประทานพระวโรกาสให้ทูลถามปัญหาที่สงสัยเช่นนั้น
ก็นั่ งลงประนมอัญชลี ทูล ถามปั ญหาต่อพระตถาคต ณ. ที่นั้น ตามที่ปรากฏในอชิตมาณวกปัญหา
นิทเทส ครั้ น เมื่อจบพระคาถาที่พระพุทธองค์ตรัส ตอบปัญหา อชิตมาณพพร้อมด้วยเหล่ าศิษย์ทั้ง
๑,๐๐๐ คนก็บรรลุพระอรหัตเป็นเอหิภิกขุครองผ้ากาสายะเป็นบริขาร ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร อัน
สําเร็จด้วยฤทธิ์ มีผม ๒ องคุลี นั่งประนมอัญชลีนมัสการพระผู้มีพระภาค และโสดาปัตติมรรคก็บังเกิด
ขึ้นแก่เทวดาและมนุษย์หลายพัน
ในบรรดาศิษย์ทั้ง ๑๖ คนนั้นโมฆราชมาณพถือตัวว่าเป็นผู้มีความรู้ยิ่งกว่าทุกคน ท่านคิด
ว่าอชิตมาณพนี้เป็นหัวหน้าของศิษย์ทุกคน เราไม่ควรถามปัญหาก่อน ครั้นเมื่ออชิตมาณพนั้นถาม
ปัญหาแล้วจึงจักถามปัญหาต่อพระบรมศาสดาเป็นคนที่สอง
พระบรมมหาศาสดาทรงดําริว่าโมฆราชมาณพเป็นคนถือตัว ทั้งญาณของเขาก็ยังไม่แก่
กล้าเต็มที่ ควรจะต้องทําให้ความถือตัวของเขาค่อย ๆ หมดไป จึงตรัสว่า “โมฆราชเธอจงคอยก่อน ให้
คนอื่น ๆ ถามปัญหาก่อน”
โมฆราชมาณพนั้นครั้นถูกห้ามโดยพระศาสดาเช่นนั้นก็คิดว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เรา
เข้าใจว่าไม่มีคนที่จะเป็นบัณฑิตเกินกว่าเรา ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าไม่ทรงทราบความในใจ
ย่อมไม่ตรัส พระศาสดาคงจักทรงเห็นโทษในการถามของเราเป็นแน่” เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงนิ่งเสีย
จากนั้น ติสสเมตเตยยพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๒
จากนั้น ปุณณกพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๓
จากนั้น เมตตคูพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๔
จากนัน้ โธตกพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๕
จากนั้นอุปสีวพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๖
จากนั้นนันทพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๗
จากนั้นเหมกพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๘
ครั้นเมื่อเหมกมาณพถามปัญหาไปเป็นคนที่ ๘ ตามลําดับแล้ว โมฆราชมาณพนั้นก็อด
กลั้นไว้ไม่ได้ลุกขึ้น อีกเป็ นคนที่ ๙ พระศาสดาก็ทรงห้ามเขาอีก โมฆราชมาณพนั้นจึงต้องนิ่งคิดว่า
“บัดนี้ เราไม่อาจจะเป็นนวกะผู้ใหม่ในสงฆ์ได้แล้ว” จึงทูลถามปัญหาเป็นคนที่ ๑๕
จากนั้นโตเทยยพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๙
จากนัน้ กัปปพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๑๐
จากนั้นชตุกัณณิกพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๑๑
จากนั้นภัทราวุธพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๑๒
จากนั้นอุทยพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๑๓
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จากนั้นโปสาลพราหมณ์ก็ได้ทูลถามปัญหาของตนเป็นลําดับที่ ๑๔
เมื่อจบพระคาถาที่พระพุทธองค์ตรัสตอบปัญหาแก่พราหมณ์แต่ละท่านนั้น พราหมณ์
ท่านนั้น พร้อมด้วยเหล่ าศิษย์ทั้ง ๑,๐๐๐ คนก็บรรลุ พระอรหัต เป็นเอหิภิกขุครองผ้ ากาสายะเป็น
บริขาร ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรอันสําเร็จด้วยฤทธิ์ มีผม ๒ องคุลี นั่งประนมอัญ ชลีนมัสการองค์
สมเด็จพระผู้มีพระภาคอยู่
ครั้งนั้น โมฆราชมาณพทูลถามปัญหาว่า
“ข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหา จึงมาเฝูาพระองค์ผู้เห็นธรรมอันงามอย่างนี้ เมื่อ
บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงไม่เห็น”
พระศาสดาทรงทราบว่าญาณของท่านโมฆราชนั้นแก่กล้าเต็มที่แล้ว จึงทรงตอบปัญหาที่
โมฆราชมาณพทูลถาม ดังนี้
“โมฆราช ท่านจงเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของสูญ ถอนอัตตานุทิฏฐิเสีย
แล้วพึงข้ามพ้นมัจจุราชได้ด้วยอุบายอย่างนี้ เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้ มัจจุราชจึงไม่เห็น”
จบเทศนาพระโมฆราชเถระก็บรรลุพระอรหัตพร้อมกับชฎิล ๑๐๐๐ คนบริวารของตน
หนังเสือ ชฎา ผ้าคากรอง ไม้เท้า ลักจั่นน้ํา ผม และหนวดของโมฆราชพราหมณ์และเหล่าศิษย์ทั้ง
๑,๐๐๐ หายไปแล้ว พร้อมด้วยการบรรลุอรหัตโมฆราชพราหมณ์และเหล่าศิษย์ทั้ง ๑,๐๐๐ นั้นเป็น
เอหิภิกขุครองผ้ากาสายะเป็นบริขาร ทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรอันสําเร็จด้วยฤทธิ์ มีผม ๒ องคุลี นั่ง
ประนมอัญชลีนมัสการพระผู้มีพระภาค ดังนี้
๓.๓.๒ อดีตกาลของพระโมฆราชเถระ
และในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า พระโมฆราชท่านเกิดเป็นศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ผู้เป็น
ช่างไม้คนหนึ่งชาวกรุงพาราณสี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านช่างไม้อย่างไม่มีใครเทียบ ในสํานักอาจารย์
ช่างไม้นั้นมีศิษย์ ๑๖ คน ศิษย์คนหนึ่ง ๆ มีศิษย์คนละ ๑,๐๐๐ คน รวมอาจารย์และศิษย์เหล่านั้นเป็น
๑๖,๐๑๗ คนอย่างนี้ ทั้งหมดนั้นอาศัยอยู่ในกรุงพาราณสี เลี้ยงชีพอยู่ด้วยการเอาไม้ในแถบภูเขามา
สร้างเป็นปราสาทชนิดต่าง ๆ แล้วผูกแพนํามาขายยังกรุงพาราณสีทางแม่น้ําคงคา หากพระราชาทรง
ต้องการก็จ ะสร้างปราสาทชั้นเดียวหรือเจ็ดชั้นถวาย หากไม่ทรงต้องการก็จะขายคนอื่นเลี้ยงบุตร
ภรรยา
ลําดับนั้น วันหนึ่ง อาจารย์ของศิษย์เหล่านั้นคิดว่าเราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการ
เป็นช่างไม้ได้ตลอดไปเพราะถึงคราวแก่ตัวลงก็จะทํางานนี้ได้ยาก จึงเรียกศิษย์ทั้งหลายมาบอกว่า
“นี่แน่ะท่านทั้งหลาย พวกท่านจงไปนําต้นไม้ที่มีแก่นน้อยมีน้ําหนักเบา เช่น ต้นมะเดื่อ เป็นต้น มาให้
เรา” ศิษย์ เหล่านั้นรับ คําแล้ วต่างก็ไปนํามา อาจารย์นั้นจึงเอาไม้นั้นมาประดิ ษฐ์เป็นรูปนกแล้วใส่
เครื่องกลไกเข้าไปภายในนกนั้น นกไม้ยนต์นั้นก็สามารถบินขึ้นสู่อากาศดุจพญาหงส์ เที่ยวไปเบื้องบน
ปุาแล้วบินลงเบื้องหน้าศิษย์ทั้งหลาย แล้วอาจารย์จึงถามศิษย์ทั้งหลายว่า “นี่แน่ะท่านทั้งหลาย เราทํา
พาหนะไม้เช่นนี้ได้ก็จะสามารถยึดราชสมบัติได้ ” ศิษย์เหล่านั้นจึงได้ดําเนินการตามที่อาจารย์สั่ง ครั้น
สําเร็จแล้วจึงได้แจ้งให้อาจารย์ทราบ อาจารย์จึงปรึกษากับพวกศิษย์ว่า “เราจะยึดราชสมบัติที่ไหน
ก่อน” พวกศิษย์ตอบว่า “ยึดราชสมบัติกรุงพาราณสีซิ ท่านอาจารย์ ” อาจารย์กล่าวว่า “อย่าเลยพวก
ท่าน ไม่ดีดอก เพราะแม้พวกเราจะยึดราชสมบัติกรุงพาราณสีได้ ก็จะไม่พ้นจากการพูดถึงอาชีพเดิม
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ของเราคือช่างไม้ว่า เราเป็นพระราชาช่างไม้ เรามีพระยุพราชช่างไม้ ชมพูทวีปออกใหญ่โต เราไปที่อื่น
กันเถิด”
ลํ าดั บ นั้ น พวกศิษ ย์ พร้ อมด้ ว ยลู กเมี ยขึ้น นกยนต์พ ร้อมด้ว ยอาวุ ธ มุ่ง หน้า ไปหิ มวัน ต
ประเทศ เข้าไปยังนครหนึ่งในหิมวันต์ แล้วพากันบุกเข้าไปถึงพระราชมณเฑียรนั่นเองด้วยนกยนต์
ศิษย์ เ หล่ า นั้ น ก็ส ามารถยึ ด ราชสมบัติ ในนครนั้น ได้โ ดยง่า ย จากนั้น จึงอภิเษกอาจารย์ไ ว้ในฐานะ
พระราชา ชื่อว่าพระเจ้ากัฏฐวาหนะ นครนั้นจึงได้ชื่อว่า กัฏฐวาหนคร พระราชากัฏฐวาหนะได้ทรง
ดํารงอยู่ในธรรม ทรงตั้งพระยุพราช และทรงตั้งศิษย์ทั้ง ๑๖ คนไว้ในตําแหน่งอาจารย์ ทรงสงเคราะห์
ศิษย์เหล่านั้นด้วยสังคหวัตถุ ๔ จึงเป็นแคว้นที่มั่งคั่ง สมบูรณ์ และไม่มีอันตราย ทั้งชาวเมืองชาวชนบท
นับถือพระราชาและข้าราชการเป็นอย่างยิ่ง พูดกันว่าพวกเราได้พระราชาที่ดี ข้าราชบริพารก็เป็นคนดี
อยู่มาวันหนึ่งพวกพ่อค้าจากมัชฌิมประเทศนําสินค้ามาสู่กัฏฐวาหนนคร และนําเครื่องบรรณาการไป
เฝูาพระราชา พระราชาตรัสถามว่า “พวกท่านมาจากไหน” พวกพ่อค้าทูลว่า “ขอเดชะ มาจากกรุง
พาราณสีพระเจ้าข้า” พระราชาตรัสถามเรื่องราวทั้งหมด ณ. กรุงพาราณสีนั้น แล้วตรัสว่า “พวกท่าน
จงนํามิตรภาพของเราไปทูล กับพระราชาของพวกท่านเถิด ” พ่อค้าเหล่านั้นรับพระราชดํารัสแล้ ว
พระราชาพระราชทานเสบียงแก่พวกพ่อค้าเหล่านั้น เมื่อถึงเวลาไปยังตรัสชี้แจงด้วยความใส่พระทัย
พวกพ่อค้ากลั บ ไปกรุ งพาราณสีได้กราบทูลพระราชาให้ ทรงทราบ พระราชาตรัส ว่ า
“ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะงดเก็บส่วยของพ่อค้าที่มาจากแคว้นกัฏฐวาหะ” แล้วทรงให้ปุาวประกาศ
ว่า พระราชากัฏฐวาหนะจงเป็นพระสหายของเรา พระราชาทั้งสองได้เป็นมิตรกันโดยไม่ได้ เห็นกันเลย
แม้พระราชากัฏฐวาหนะก็ทรงให้ปุาวประกาศไปทั่วนครว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านจงงดเก็บส่วยของ
พ่อค้าที่มาจากกรุงพาราณสีและควรให้เสบียงแก่พวกเขาด้วย ลําดับนั้นพระเจ้าพาราณสีทรงส่ง
พระราชสารไปถวายแด่พระเจ้ากัฏฐวาหนะว่าหากมีอะไรแปลก ๆ อันสมควรเพื่อจะเห็น เพื่อจะฟังใน
ชนบทนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้ข้าพระองค์ได้เห็นและได้ฟังบ้าง ก็ขอได้โปรดพระราชทานพระกรุณาด้วย
พระราชกัฏฐวาหนะทรงส่งพระราชสารตอบถวายพระราชาพาราณสีเหมือนกัน พระราชาทั้งสองทรง
กระทํากติกากันอยู่อย่างนั้น
คราวหนึ่ง พระราชากัฏฐวาหนะได้ผ้ากัมพลเนื้อละเอียดยิ่งนักมีค่ามากเหลือเกิน มีสี
คล้ายรัศมีพระอาทิตย์อ่อน ๆ พระราชากัฏฐวาหนะทอดพระเนตรเห็นผ้ากัมพลเหล่านั้นจึงทรงดําริว่า
“เราจักส่งไปให้สหายของเราจึงให้ช่างทํางา สลักผอบงา ๘ ใบ เอาผ้ากัมพลใส่ลงในผอบเหล่านั้น ผ้า
กัมพลผืนหนึ่ง ๆ ยาว ๑๖ ศอก กว้าง ๘ ศอก ก็สามารถบรรจุลงในผอบงาใบเล็ก ๆ ได้” จากนั้นจึงให้
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับครั่งทําก้อนครั่งกลมหุ้ มข้างนอก เอาครั่งเป็นก้อนกลม ๘ ก้อนใส่ไว้ในสมุกเอาผ้า
พันไว้ประทับตราแล้วทรงส่งอํามาตย์ไป รับสั่งว่า “พวกท่านจงนําไปถวายพระราชาพาราณสี ” และ
ทรงจารึ กพระอัก ษรว่ า บรรณาการนี้ อันหมู่อํา มาตย์ท่ ามกลางพระนครพึง สนใจ และส่ งให้ พวก
อํามาตย์นําไปถวายแด่พระเจ้าพาราณสี
พระเจ้ าพาราณสี ทรงอ่านคําจารึกแล้ ว รับ สั่ งให้ ประชุมเหล่ าอํ ามาตย์ ทรงแกะตรา
ประทับแล้วคลี่ผ้าพันออก เมื่อเปิดสมุกก็ทรงเห็นก้อนครั่งกลม ๘ ก้อน พระเจ้าพาราณสีทรงอายว่า
สหายของเราส่งก้อนครั่งกลมให้เราคล้ายกับให้เด็กอ่อนเล่นก้อนครั่งกลม จึงทรงทุบก้อนครั่งก้อนหนึ่ง
ณ. พระที่นั่งของพระองค์ ทันใดนั้นเองครั่งก็แตกออก ผอบงาจึงตกมาแล้วแยกออกเป็นสองส่วน ทอด
พระ เนตรเห็นผ้ากัมพลอยู่ข้างในจึงทรงเปิดผอบอื่น ๆ ออกดู ในผอบแต่ละใบได้บรรจุผ้ากัมพลผืน
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หนึ่ง ๆ ยาว ๑๖ ศอก กว้าง ๘ ศอกเหมือน ๆ กัน มหาชนเห็นดังนั้นต่างก็ได้มีความพอใจว่าพระราชา
กัฏฐวาหนะซึ่งเป็นพระอทิฏฐสหาย (สหายที่ไม่เคยเห็นกัน) ของพระราชาของเราทรงส่งบรรณาการ
เช่นนี้มาถวายการทําไมตรีเช่นนี้สมควรแล้ว พระราชารับสั่งให้เรียกพ่อค้ามาตีราคาผ้ากัมพลผืนหนึ่ง ๆ
พ่อค้าเห็นผ้ากัมพลนั้นแล้วกราบทูลว่าผ้ากัมพลทั้งหลายนี้ประมาณค่ามิได้เลย ลําดับนั้น พระเจ้า
พาราณสีทรงดําริว่าการส่งบรรณาการตอบแทนก็ควรจะส่งให้เหนือกว่าบรรณการที่ส่งมาถวาย สหาย
ของเราส่งบรรณาการหาค่ามิได้มาให้เรา เราควรจะส่งอะไรให้สหายดีหนอ
ก็สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะทรงอุบัติขึ้นแล้ว ประทับอยู่ ณ. กรุง
พาราณสี ครั้งนั้นพระราชาได้มีพระราชดําริว่าสิ่งอื่นจะสูงสุดยิ่งกว่าพระรัตนตรัยไม่มี เอาเถิด เราจะ
ส่งข่าวว่าพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วแก่สหาย พระเจ้าพาราณสีนั้น ตรัสให้จารึกพระคาถาว่า
“พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นพร้อมแล้วในโลก
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวง
พระธรรมเกิดขึ้นพร้อมแล้วในโลก
เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งปวง
พระสงฆ์เกิดขึ้นพร้อมแล้วในโลก
เป็นบุญเขตที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า ดังนี้”
และให้จารึกการปฏิบัติของภิกษุรูปหนึ่งตราบเท่าถึงพระอรหัตด้วยชาดสีแดงลงบนแผ่น
ทอง ใส่ลงในสมุกทําด้วยแก้ว ๗ ประการ ใส่สมุกนั้นลงในสมุกทําด้วยแก้วมณี ใส่ส มุกทําด้วยแก้วมณี
ลงในสมุกแก้วตาแมว ใส่สมุกแก้วตาแมวลงในสมุกทับทิม ใส่สมุกทับทิมลงในสมุกทองคํา ใส่สมุก
ทองคําลงในสมุกเงิน ใส่สมุกเงินลงในสมุกงาช้าง ใส่สมุกงาช้างลงในสมุกไม้แก่น ใส่สมุกไม้แก่นลงใน
หีบ เอาผ้าพันหีบแล้วประทับตราพระราชลัญจกร ทรงให้นําช้างเมามันตัวประเสริฐมีธงทองคําประดับ
ด้วยทองคําคลุมด้วยตาข่ายทองให้ตกแต่งบัลลังก์บนช้างนั้น แล้วยกหีบวางไว้บนบัลลังก์กั้นเศวตฉัตร
บูชาด้วยของหอมและดอกไม้ทุกชนิด ขับเพลงสรรเสริญหนึ่งร้อยบทด้วยกังสดาลทุกชนิด แล้วทรงให้
ตกแต่งทางตลอดระยะไปจนถึงเขตรัฐสีมาของพระองค์ แล้วทรงนําไปด้ วยพระองค์เอง เสด็จประทับ
อยู่ ณ. ทางนั้น ทรงนําไปจนถึงเขตรัฐสีมาของพระราชากัฏฐวาหนะ ฝุายพระราชากัฏฐวาหนะได้ทรง
สดับข่าวนั้นก็เสด็จมาต้อนรับ ทรงกระทําการต้อนรับเหมือนเช่นที่พระราชาแห่งกรุงพาราณสีทรง
กระทํา แล้วทูลเชิญให้เสด็จเข้าพระนคร รับสั่งให้ประชุมเหล่าอํามาตย์ และพวกชาวพระนคร ทรง
เปลื้องผ้าพันออก ณ. พระลานหลวง ทรงเปิดหีบทอดพระเนตรเห็น มุกในหีบ แล้วทรงเปิดหีบทั้งหมด
ตามลําดับ ทอดพระเนตรเห็นจารึกบนแผ่นทองคํา ทรงพอพระทัยว่าสหายของเราทรงส่งรัตนบรรณา
การซึ่งหาได้ ย ากอย่ างยิ่ ง ตลอดแสนกัป พวกเราได้ ฟังสิ่ งที่ ไม่เ คยฟั งว่ า “พุทโธ โลเก อุ ปปนโน”
พระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วในโลกดังนี้
ในลําดับนั้น พระราชากัฏฐวาหนะทรงดําริว่าถ้ากระไรเราควรจะไปเฝูาพระพุทธเจ้า
และฟั ง พระธรรม ดั ง นี้ แล้ ว ตรั ส เรี ย กอํ า มาตย์ ทั้ ง หลายมารั บ สั่ ง ว่ า “ได้ ยิ น ว่ า พระพุ ท ธรั ต นะ
พระธรรมรั ต นะ และพระสั ง ฆรั ตนะ อุ บัติ แล้ ว ในโลก พวกท่ า นคิ ดว่ าควรจะทํ าอะไร” อํา มาตย์
ทั้งหลายกราบทูลว่า “ข้าแต่มหาราช ขอพระองค์ประทับอยู่ ณ. ที่นี้แหละ พวกข้าพระองค์จักไปฟัง
ข่าวดู พระเจ้าข้า”
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ดังนี้แล้ว อํามาตย์ ๑๖ คนพร้อมด้วยบริวาร ๑๖,๐๐๐ คนจึงถวายบังคมพระราชาแล้ว
กราบทูลว่า “ผิว่า พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลก พวกข้าพระพุทธเจ้าก็คงไม่มีการกลับมาเห็นอีก
หากว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอุบัติพวกข้าพระพุทธเจ้าก็จักกลับมา” กราบทูลดังนั้นแล้วก็ถวายบังคมลา
แล้วก็พากันเดินทางไป ฝุายพระเจ้าหลานเธอของพระราชาพระองค์หนึ่งถวายบังคมพระราชาแล้ว
กราบทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้าก็จะไป” พระราชาตรัสว่า “เมื่อเจ้าทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติ ณ ที่
นั้นแล้ว จงกลับมาบอกเราด้วย” พระเจ้าหลานเธอรับพระบัญชาแล้วจึงได้ไป พวกเขาแม้ทั้งหมดไป
ตลอดทางพักเพีย งราตรี เดีย ว ก็ถึงพระนครพาราณสี แลในระหว่างที่พวกอํามาตย์ยังเดินทางไป
กรุงพาราณสีนั่นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปเสีย ก่อนแล้ว เมื่อเหล่าอํามาตย์
มาถึ ง พวกเขาก็ เ ที่ ย วไปจนทั่ ว วิ ห าร แลเห็ น เหล่ า พระสาวกอยู่ กั น พร้ อ มหน้ า จึ ง ถามว่ า ใครเป็ น
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน พระสาวกเหล่านั้นจึงบอกแก่พวกเขาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานเสียแล้ว เหล่าอํามาตย์จึงถามว่า “ข้าแต่พระคุณเจ้า พระโอวาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงประทานไว้ยังมีอยู่หรือไม่” พระสาวกเหล่านั้นกล่าวว่า “มีอยู่ อุบาสก คือพึงตั้งอยู่ในพระรัตนตรัย
พึงสมาทานศีล ๕ พึงเข้าอยู่จําอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ พึงให้ทาน พึงปฏิบัติธรรม”
อํามาตย์เหล่านั้นครั้นได้ฟังแล้วพากันบวชทั้งหมด เว้นแต่อํามาตย์ผู้เป็นพระเจ้าหลาน
เธอนั้นถือเอาบริโภคธาตุ (ต้นโพธิ์ บาตรและจีวร เป็นต้น ชื่อว่า บริโภคธาตุ) มุ่งหน้ากลับไปยังแคว้น
กัฏฐวาหนะ พระเจ้าหลานเธอนี้ถือเอาธมกรก (หม้อกรองน้ํา) ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพาพระ
เถระรูปหนึ่งผู้ทรงธรรมและวินัยไปยังพระนครโดยลําดับ ได้กราบทูลพระราชาว่าพระพุทธเจ้าทรง
อุบัติขึ้นแล้วในโลกและเสด็จปรินิพพานแล้ว ได้กราบทูลถึงโอวาทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทาน
ไว้ พระราชาเสด็จเข้าไปหาพระเถระฟังธรรมแล้วรับสั่งให้สร้างวิหาร ประดิษฐานพระเจดีย์ ปลูกต้น
โพธิ์ ทรงดํารงอยู่ในพระรัตนตรัยและศีล ๕ เป็นนิจ ทรงเข้าอยู่จําอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ ทรงให้
ทาน ทรงดํารงอยู่ตราบเท่าอายุแล้วไปยังบังเกิดในกามาวจรเทวโลก แม้อํามาตย์ ๑๖,๐๐๐ คนก็พา
กันบวชแล้วมรณภาพเยี่ยงปุถุชน ยังไม่ได้มรรคผลอันใด แต่ได้ไปเกิดเป็น บริวารของพระราชาผู้เป็น
เทวดาในกามาวจรเทวโลก นั้นนั่นเอง
๓.๓.๓ เอตทัคคะ และความปรารถนาจากอดีตของพระโมฆราชเถระ
เมื่อพระโมฆราชได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้ว ท่านได้บังสุกุลนําเอาผ้ามาจากกองขยะ
ปุาช้าและตามถนนหนทางแล้วจึงทําเป็นผ้าสังฆาฏิด้วยผ้าเหล่านี้ แล้วนุ่งห่มด้วยจีวรที่เศร้าหมอง
เหล่านั้น อันประกอบด้วยความเศร้าหมองครบทั้ง ๓ อย่างคือ เศร้าหมองด้วยผ้า เศร้าหมองด้วยด้าย
และเศร้ าหมองด้ว ยน้ํ าย้อม พระบรมศาสดาทรงพอพระทัยในคุณข้อนั้นของท่านจึงทรงสถาปนา
พระเถระไว้ในตําแหน่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝุายที่ ทรงจีวรเศร้าหมอง การที่พระโมฆราชได้รับ
การสถาปนาในตําแหน่งที่เป็นเลิศเช่นนั้นก็ด้วยเหตุอันท่านได้ตั้งปรารถนาไว้ตลอดแสนกัป ดังนี้
ในกัลป์นับจากภัทรกัลป์นี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระได้เสด็จอุบัติ
ขึ้นแล้ว ได้ทรงทําให้มหาชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นวัฏสงสารไปได้ ครั้งนั้น พระโมฆราชเถระท่านเป็น
ผู้รับใช้ของสกุลหนึ่งในพระนครหงสวดี ยากจนไม่มีทรัพย์สินอันใด ท่านได้พักอาศัยอยู่ที่พื้นที่เขาสร้าง
ไว้เพื่อเป็นหอฉัน ครั้งหนึ่งท่านได้ก่อไฟที่พื้นหอฉันนั้นทําให้พื้นศิลานั้นดําไปเพราะเขม่าไฟลน วันหนึ่ง
ท่านได้ฟังธรรมในสํานักของพระศาสดาพระองค์นั้น และในครั้งนั้นพระบรมโลกนาถได้ทรงสถาปนา
พระภิกษุรูปหนึ่งให้เป็นเลิศกว่าพระสาวกเหล่าอื่นผู้ทรงจีวรเศร้าหมองในที่ประชุมชน ท่านชอบใจใน
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คุณของท่านจึงได้ปฏิบัติพระตถาคตด้วยปรารถนาในตําแหน่งนั้นบ้าง คือ ความเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุ
ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
ครั้งนั้น พระปทุมุตรพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระสาวกทั้งหลายว่า “จงดูบุรุษนี้ ผู้มีผ้าห่มน่า
เกลียด ผอมเกร็ง แต่มีใบหน้าอันผ่องใสเพราะปีติ ประกอบด้วยทรัพย์ คือศรัทธา มีกายและใจสูง
ร่าเริง ไม่หวั่นไหว อุดมไปด้ว ยธรรมที่เป็นสาระ บุรุษนี้ชอบใจในคุณของภิกษุผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
ปรารถนาฐานันดรนั้นอย่างจริงใจ” พระโมฆราชได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้วก็เบิกบาน ถวายบังคม
พระพิชิตมารด้วยเศียรเกล้า ทําแต่กรรมที่ดีงามในศาสนาของพระชินเจ้าตราบเท่าสิ้นชีวิต เพราะ
กรรมที่ทําไว้ดีนั้น และเพราะการตั้งเจตน์จํานงไว้ เมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
แต่เพราะกรรมคือการก่อไฟที่พื้นศิลาที่หอฉันทําให้พื้นนั้นสกปรกดําไปเพราะฤทธิ์เพลิง เมื่อพ้นจาก
ภูมิเทวดาท่านจึงถูกเวทนาเบียดเบียนหมกไหม้อยู่ในนรกเป็นเวลาพันปี และด้วยเศษของกรรมที่ยั ง
เหลืออยู่นั้นเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ในคราวใดก็จะมีตําหนิที่ผิดพรรณถึง ๕๐๐ ชาติ และเพราะอํานาจ
กรรมนั้นท่านจึงเกิดเป็นมนุษย์ผู้ทุกข์ด้วยการเป็นโรคเรื้อนอีก ๕๐๐ ชาติเหมือนกัน
ทั้งในกาลของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่า อัตถทัสสี พระโมฆราชท่านบังเกิดใน
ตระกูลพราหมณ์ เติบใหญ่ขึ้นก็ได้เล่าเรียนจนถึงความสําเร็จในวิชาและศิลปะของพราหมณ์ทั้งหลาย
วันหนึ่งท่านออกจากเรือนไปพร้อมด้วยศิษย์ทั้งหลายและได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยภิกษุ
สงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จดําเนินไปในถนนก็บังเกิดจิตเลื่อมใส ได้ถวายบังคมพระบรมมหาศาสดาด้วยการ
เบญจางคประดิษฐ์ประนมกรอัญชลีไว้เหนือเศียรแล้วประกาศสรรเสริญพระศาสดาด้วยคาถา ๖ คาถา
แล้วน้อมน้ําผึ้งเข้าไปถวายจนเต็มภาชนะ พระศาสดาทรงรับประเคนน้ําผึ้งแล้วทรงกระทําอนุโมทนา
แล้วจึงเสด็จเหาะขึ้นสู่นภากาศและตรัสพยากรณ์ว่า “ผู้ใดสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดด้วยจิ ต
อัน เลื่ อ มใส ผู้ นั้ น จะไม่ ไ ปสู่ ทุค ติ จั ก เสวยเทวรั ช สมบั ติ ๔๖ ครั้ ง จั กได้ เ ป็ น พระเจ้า ประเทศราช
ครอบครองแผ่นดิน ๘๐๐ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราช
เสวยสมบัติอยู่ในแผ่นดินนับไม่ถ้วน จักเป็นผู้เล่าเรียนทรงจํามนต์รู้จบไตรเพท จั กบวชในศาสนาของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าโคดม จักพิจารณาอรรถอันลึกซึ้งอันละเอียดได้ด้วยญาณ จักเป็น
สาวกของพระศาสดา มีนามว่า "โมฆราช" จักถึงพร้อมวิชชา ๓ ทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้ว ไม่มีอาสวะ
พระโคดมผู้ทรงเป็นยอดของผู้นําหมู่จักทรงตั้งผู้นั้นไว้ในเอตทัคคสถาน” ดังนี้ พระโมฆราชท่านจึงได้
กระทํากรรมดีจนตลอดชีวิต ครั้นละจากภพมนุษย์นี้ไปแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิมนุษย์และ
เทวดา จนมาถึงสมัยแห่งองค์พระสมณะโคดมท่านจึงได้รับการสถาปนาจากองค์สมเด็จพระทศพลไว้
ในตําแหน่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝุายที่ทรงจีวรเศร้าหมอง ดังนี้
จากการศึกษาประวัติของพระโมฆราชเถระ พบว่า พระโมฆราชเป็นผู้ ที่มีปัญญาเฉลียว
ฉลาด มีความอดทน มักน้อย ไม่โลภ ชอบสิ่งคร่ําคร่าด้วยที่อยู่เสนาสนะ แม้จีวรก็เก็บตามที่เขาทิ้งห่ม
ผ้าบังสกุลเศร้าหมองด้วยด้ายย้อม ผ้าย้อม น้ําย้อม ที่คร่ําคร่า เป็นที่ศรัทธาต่อ พุทธบริษัททั้งหลายที่
ชื่นชมในสิ่งเศร้าหมอง พระพุทธเจ้าได้ทรงสถาปนาพระเถระท่านไว้ในตําแหน่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุ
ทั้งหลายฝุายทรงจีวรเศร้าหมอง

๓.๔ ประวัติพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
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พระปุณณมันตานีบุตรเถระ มีชื่อเดิมว่า ปุณณะ เป็นชื่อที่ญาติทั้งหลายตั้งให้ แต่เพราะ
เป็นบุตรของนางมันตานีคนทั้งหลายจึงเรียกว่า ปุณณมันตานีบุตร๑๘ท่านเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาล
ในบ้านโทณวัตถุ ซึ่งเป็นบ้านเดียวกับโกณฑัญญพราหมณ์ และท่านเป็นหลานของโกณฑัญญพราหมณ์
หรือพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระภิกษุสาวกคนแรกของพระพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และ
เป็นพระอสีติมหาสาวกผู้มีเอตทัคคะในด้านรัตตัญญู คือ เป็นผู้รู้ธรรมก่อนใครในพระพุ ทธศาสนาและ
ได้บวชก่อนผู้อื่นนั่นเอง๑๙
๓.๔.๑ พระปุณณมันตานีบุตรออกบวชและสาเร็จอรหัตผล
เมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุพระอรหัตผลแล้ว พระเถระเป็นผู้ปรารถนาความ
สงัดจึงคิดจะปลีกตนไปอยู่ในถิ่นช้างตระกูลฉันททันตะใกล้สระมันทากินีโปกขรณีซึ่งเป็นสถานที่อยู่
แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ทั้งนี้เนื่องจากท่านเป็นพระมหาสาวกผู้เป็นที่เคารพนับถือของทั้ง
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปยังสํานักของพระตถาคตและกระทําการ
บูชาด้วยของหอมและดอกไม้แล้วก็จะเข้าไปบูชาพระเถระด้วยเสมอ เป็นธรรมดาว่าเมื่อมีผู้มาสู่สํานัก
พระเถระท่านก็ต้องแสดงธรรมกถาหรือปฏิสันถารด้วย แต่ด้วยเหตุที่พระเถระเป็นผู้ปรารถนาความ
สงัดท่านจึงคิดจะปลีกตนไปอยู่ ณ. ที่ดังกล่าว
วันหนึ่ง พระพระอัญญาโกณฑัญญะเถระเห็นภิกษุรูปหนึ่งผู้เป็นสัทธิวิหาริกของตน เป็น
คนเกียจคร้าน ไม่ประกอบด้วยความเพียร มีจิตฟุูงซ่าน มักคลุกคลีอยู่กับบุคคลผู้ไม่เป็นกัลยาณมิตร
จึงไปหาศิษย์ผู้นั้นแล้วให้โอวาทว่า “ท่านอย่ากระทําอย่างนี้เลย ท่านจงละบุคคลผู้ไม่เป็นกัลยาณมิตร
คบหาบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรทั้งหลายเถิด ” ภิกษุนั้นไม่สนใจต่อคําสอนของพระอัญญาโกณฑัญญะ
เถระ ดังนี้แล้วพระเถระถึงธรรมสังเวชต่อจริยาของภิกษุนั้น อีกทั้งในเวลาแสดงธรรม
อีกเหตุหนึ่ง ในเวลาแสดงธรรม เมื่อพระศาสดาประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาตกแต่งไว้
ตรงกลาง พระธรรมเสนาบดีนั่ง ณ. ข้างพระหัตถ์เบื้องขวา พระโมคคัลลาะนั่ง ณ. ข้างพระหัตถ์เบื้อง
ซ้าย ส่วนเบื้องหลังแห่งพระสาวกทั้ง ๒ นั้นเขาปูอาสนะไว้สําหรับพระอัญญาโกณฑัญญะ เหล่าภิกษุที่
เหลือนั่งแวดล้อมท่าน พระอัครสาวกทั้ง ๒ มีความเคารพในพระเถระเพราะท่านแทงตลอดธรรมอัน
เลิศและเป็นพระเถระผู้เฒ่า พระเถระเห็นพระอัครสาวกทั้งสองกระทําความเคารพนบนอบตนจึง
ประสงค์จะหลีกไปเสียจากสํานักของพระพุทธเจ้า
ก่อนที่พระอัญญาโกณฑัญญะท่านจะไปสู่ปุานั้นท่านได้พิจารณาเห็นว่าปุณณมาณพผู้
เป็นหลานชายของท่านนั้นเมื่อบวชแล้วจักเป็นยอดธรรมกถึกในพระศาสนา ท่านจึงกลับไปตําบลบ้าน
พราหมณ์ชื่อโทณวัตถุซึ่งเป็นชาติภูมิเดิม แล้วจึงให้ปุณณมานพหลานชายบรรพชาในสํานักของท่าน
ครั้นเมื่อปุณณมาณพได้อุปสมบทแล้วก็ได้บําเพ็ญซึ่งความเพียรทํากิจแห่งบรรพชิตทั้ง
ปวงให้ถึงที่สุดแล้ว จากนั้นจึงได้เดินทางไปยังสํานักของพระศาสดาพร้อมกับพระอัญญาโกณฑัญญ
เถระผู้เป็นลุง พระเถระทั้งสองได้หยุดพักในที่ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์แล้วพระปุณณมันตานีบุตรก็ ถูกท่าน
พระอัญญาโกณฑัญญเถระปล่อยไว้ในกรุงกบิลพัสดุ์นั่นเอง พระเถระได้กระทํากรรมในโยนิโสมนสิการ
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๖๘

ขวนขวายวิปัสสนา ไม่นานท่านก็บรรลุพระอรหัต พร้อมคุณพิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘
และอภิญญา ๖๒๐
๓.๔.๒ อดีตกาลของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
พระปุณณมันตานีบุตรเถระกล่าวว่า “เราเป็นพราหมณ์ผู้เล่าเรียน จํามนต์จบไตรเพท
เราพร้อมด้วยเหล่าศิษย์ห้อมล้อมได้เข้าไปเฝูาพระผู้มีพระภาคผู้พระนามว่าปทุมุตระ เมื่อเราได้ฟัง
ธรรมนั้นจากพระองค์โดยย่อแล้วก็สามารถแสดงธรรมได้โดยพิสดาร ทําให้ศิษย์บรรเทาทิฏฐิและยังจิต
ให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เราเป็นผู้ฉลาดในพระอภิธรรม ฉลาดในความหมดจดแห่งกถาวัตถุ ยังปวง
ชนให้รู้แจ้งแล้วเป็นผู้ ไม่มีอาสวะ ในกัลป์ที่ ๕๐๐ แต่ภัทรกัลป์นี้มีพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ พระองค์ผู้
ปรากฏด้วยดี สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ เป็นใหญ่ใน ๔ ทวีป เราทําให้แจ้งแล้วซึ่งคุณวิเศษเหล่านี้
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖”
อดีตกาลที่ผ่านมาพระปุณณมันตานีบุตรเถระท่านได้เกิดร่วมชาติกับพระโพธิสัตว์อยู่
หลายชาติ ดั ง ที่ ป รากฏในชาดกต่ า ง ๆ เช่ น เกิ ด เป็ น หนึ่ ง ใน ๗ พี่ น้ อ งในสมั ย ที่ พ ระพุ ท ธองค์
เสวยพระชาติเป็น พี่ชายคนโต (ปรากฏในภีสกชาดก) เกิดเป็นนารทดาบสในสมัยที่ พระพุทธองค์
เสวยพระชาติเ ป็ น สรภั งคดาบส (ปรากฏในสรภัง คชาดก) และเกิด เป็น คนรั ก ษาประตู ใ นสมั ย ที่
พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้ากุรุราชโพธิสัตว์ (ปรากฏในกุรุธรรมชาดก)
ในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้ ในกาลก่อนหน้า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ
เสด็จอุบัติขึ้น พระปุณณมันตานีบุตรเถระท่านเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในตระกูลพราหมณ์มหาศาลแห่ง
พระนครหงสาวดี ในนครหังสวดี วังขนานนามท่าน เหล่าญาติขนานนามว่าท่านว่า โคตมะ (ปรากฏใน
อุปาลีเถราปทาน กล่าวว่า ชื่อสุนันทะ) ครั้นเติบใหญ่ขึ้นแล้วเป็นพราหมณ์ผู้เล่าเรียนทรงจํามนต์ รู้จบ
ไตรเพท มีมาณพ ๕๐๐ เป็นบริวาร เที่ยวไปแล้วจึงพิจารณาไตรเพทดูก็ไม่เห็นว่าจะเป็นเหตุให้หลุดพ้น
จึงคิดว่าธรรมดาไตรเพทนี้เหมือนต้นกล้วยที่ข้างนอกเกลี้ยงเกลาข้างในหาสาระมิได้ การถือไตรเพทนี้
เที่ยวไปก็เหมือนบริโภคแกลบ มีประโยชน์อันใดกับการเล่าเรี ยนศิลปะนี้ ถ้าเราออกบวชเป็นฤๅษี ทํา
พรหมวิหารให้บังเกิดแล้วเป็นผู้มีญาณไม่เสื่อมก็จักเข้าถึงพรหมโลก คิดดังนี้แล้วจึงไปยังเชิงเขาบวช
เป็นฤๅษีพร้อมกับมาณพบริวารทั้ง ๕๐๐ เมื่อบวชแล้วก็มีชฎิล ๑๘,๐๐๐ เป็นบริวาร ท่านทําอภิญญา
๕ สมาบัติ ๘ ให้บังเกิดแล้ว บอกกสิณบริกรรมแก่ชฎิลเหล่านั้นด้วย ชฎิลเหล่านั้นตั้งอยู่ในโอวาทของ
ท่าน ก็บําเพ็ญจนได้อภิญญา ๕ สมาบัติ ๘ ทุกรูป กาลเวลาล่วงไปนานจนเมื่อเวลาที่โคตมดาบสนั้ น
เป็ น คนแก่ พระปทุมุตตระทศพลก็ทรงบรรลุ ปรมาภิสั มโพธิญาณ ทรงประกาศพระธรรมจักรอัน
ประเสริฐ มีภิกษุแสนรูปเป็นบริวาร ทรงประทับอยู่ ณ. กรุงหงสวดี วันหนึ่งพระทศพลนั้นทรงตรวจดู
สัตวโลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็ นอรหัตตูปนิสัยของบริษัทโคตมดาบสและความปรารถนาของโคตม
ดาบส (ที่ปรารถนาว่า ขอเราพึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะ
ทรงบังเกิดในกาลภายหน้าเถิด) จึงชําระสรีระแต่เช้าตรู่ ถือบาตรและจีวรด้วยพระองค์เองและเสด็จไป
พระองค์เดียวในเวลาที่เหล่าศิษย์ของโคตมดาบสออกไปแสดงหาผลหมากรากไม้ในปุา ทรงประทับยืน
อยู่ที่ประตูบรรณศาลาของโคตมดาบส
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ในครั้งนั้น โคตมดาบสแม้ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้ว แต่เมื่อแลเห็นพระทศพล
ทรงประทับยืนอยู่นั้นก็ทราบได้ว่า บุรุษผู้นี้น่าจะเป็นคนพ้นโลกแล้ว เหมือนความสําเร็จแห่งสรีระของ
พระองค์ซึ่งประกอบด้วยจักกลักษณะ หากครองเรือนก็จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หากออกบวชก็จัก
เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า ดังนี้ จึงถวายอภิวาทพระทศพล ทูลว่า
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดมาประทับทางนี้” แล้วท่านก็ปูลาดอาสนะถวาย
พระตถาคตทรงประทับนั่งแสดงธรรมแก่โคตมดาบส ขณะนั้น พวกชฎิลเหล่าศิษย์เมื่อได้
ผลาหารตามต้องการแล้วก็กลับมาด้วยหมายว่า จักให้ผลหมากรากไม้ในปุาที่ประณีต ๆ แก่อาจารย์
ส่วนที่เหลือจักบริโภคเอง ดังนี้ เห็นพระทศพลประทับนั่งบนอาสนะสูง แต่อาจารย์นั่ งบนอาสนะต่ํา
ต่างก็สนทนากันว่า “พวกเราคิดกันว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ยิ่งกว่าอาจารย์ของเรา แต่บัดนี้ปรากฏว่า บุรุษ
นี้ผู้เดียวให้อาจารย์ของเรานั่งบนอาสนะต่ํา ตนเองนั่งบนอาสนะสูง มนุษย์นี้ทีจะเป็นใหญ่หนอ” ดังนี้
ต่างถือตะกร้าพากันมา
โคตมดาบสเกรงว่าชฎิลเหล่านี้จะพึงไหว้เราในสํานักพระทศพลจึงกล่าวว่า
“ท่านทั้งหลายอย่าไหว้เรา ท่านผู้นี้เ ป็นบุคคลผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลก เป็นผู้ควรที่
ท่านทุกคนพึงไหว้ได้ ท่านทั้งหลายจงไหว้บุรุษผู้นี้”
ดาบสทั้ ง หลายคิ ด ว่ า อาจารย์ นั้ น ถ้ า ไม่ รู้ ก็ ค งไม่ พู ด จึ ง ถวายบั ง คมพระบาทแห่ ง
พระตถาคตเจ้า โคตมดาบสจึงกล่าวกับศิษย์สาวกว่า
“ท่านทั้งหลาย เราไม่มีโ ภชนะอย่ างอื่นที่สมควรถวายแด่พระทศพล เราจักถวายผล
หมากรากไม้ ใ นปุ า นี้ ” แล้ ว จึ ง เลื อ กผลาผลที่ ป ระณี ต ๆ บรรจงวางไว้ ใ นบาตรของพระพุ ท ธเจ้ า
พระศาสดาเสวยผลไม้แล้ว ต่อจากนั้นดาบสเองกับเหล่าศิษย์จึงฉัน
ครั้งนั้น พระศาสดาเสวยเสร็จแล้วทรงพระดําริว่า พระอัครสาวกทั้ง ๒ จงพาภิกษุแสน
รูปมา ในขณะนั้น พระมหาวิมลเถระอัครสาวกรําลึกว่าพระศาสดาเสด็จไปที่ไหนหนอ จึงทราบว่า
พระศาสดาทรงประสงค์ให้ท่านไปเฝูา จึงพาภิกษุแสนรูปไปเฝูาถวายบังคมอยู่ พระโคตมะดาบสจึง
กล่าวกับเหล่าศิษย์ว่า
“ท่านทั้งหลาย พวกเราไม่มีสักการะอื่น ทั้งภิกษุสงฆ์ก็ยืนอยู่ลําบาก เราจักปูลาดบุปผา
สนะถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธาน ท่านทั้งหลายจงไปนําเอาดอกไม้ที่เกิดทั้งบนบกทั้งใน
น้ํามาเถิด”
ในทันใดนั้นเอง ดาบสเหล่านั้นจึงนําเอาดอกไม้อันสมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นมาจากเชิงเขา
ด้ว ยอิ ทธิฤ ทธิ์แ ล้ ว ปู ล าดอาสนะดอกไม้ ประมาณหนึ่งโยชน์ แก่พ ระพุ ทธเจ้า ปู ล าดอาสนะดอกไม้
ประมาณ ๓/๔ โยชน์แก่พระอัครสาวกทั้งสอง ปูลาดอาสนะดอกไม้ประมาณกึ่งโยชน์ แก่เหล่าภิกษุที่
เหลือ ปูลาดอาสนะดอกไม้ประมาณ ๒๕ วาแก่ภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์ ครั้นปูลาดอาสนะทั้งหลายอย่างนี้
แล้ว โคตมดาบสจึงประคองอัญชลีตรงพระพักตร์ของพระตถาคต แล้วกราบทูลว่า
“ข้ า แต่ พระองค์ผู้ เ จริ ญ ขอพระองค์ เสด็ จ ขึ้ นยั ง อาสนะดอกไม้ นี้ เ พื่อ อนุ เ คราะห์ ข้ า
พระองค์ด้วยเถิด”
พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้ว พระ
อัครสาวกทั้งสองและเหล่าภิกษุที่เหลือก็นั่งบนอาสนะอันถึงแก่ตน ๆ พระศาสดาทรงเข้านิโรธสมาบัติ
ด้วยพระประสงค์ว่าผลใหญ่จงมีแก่ดาบสเหล่านั้น ฝุายพระอัครสาวกทั้งสองและเหล่าภิกษุที่เหลือรู้ว่า
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พระศาสดาทรงเข้ า นิ โ รธสมาบั ติ จึ ง พากั น เข้ า นิ โ รธสมาบั ติ พระดาบสได้ ยื น กั้ น ฉั ต รดอกไม้ แ ด่
พระศาสดาตลอด ๗ วัน พระดาบสนอกนี้ฉั นมู ล ผลาหารจากปุ าแล้ ว ในเวลาที่เ หลื อ นั้ น ก็ ได้ ยื น
ประคองอัญชลีอยู่
ในวันที่ ๗ พระศาสดาทรงออกจากนิโรธสมาบัติ ทรงเห็นดาบสทั้งหลายยืนล้อมอยู่ จึง
ตรัสเรียกพระสาวกผู้บรรลุเอตทัคคะในความเป็นพระธรรมกถึก ตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุ หมู่ฤๅษีนี้ได้กระทําสักการะใหญ่ เธอจงกระทําอนุโมทนาบุปผาสนะแก่หมู่
ฤๅษีเหล่านี้”
ภิกษุนั้นรับพระพุทธดํารัสแล้วพิจารณาพระไตรปิฎกกระทําอนุโมทนา เวลาจบเทศนา
ของภิกษุนั้น พระศาสดาทรงเปล่งพระสุระเสียงดุจเสียงพรหมแสดงธรรมด้วยพระองค์เอง เมื่อจบ
เทศนา ชฎิล ๑๘,๐๐๐ รูปทั้งหมดได้บรรลุพระอรหัต เว้นแต่โคตมดาบสไม่อาจทําการแทงตลอดใน
พระธรรมนั้น จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
“ข้ าแต่ พระผู้ มี พระภาคเจ้ า ภิ กษุ ผู้ ที่แ สดงธรรมก่ อนนี้ ชื่อ ว่ าอย่า งไรในศาสนาของ
พระองค์”พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
“โคตมดาบส ภิกษุนี้เป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกในศาสนาของเรา โคตม
ดาบสหมอบแทบบาทมูล กระทําความปรารถนาว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยผลแห่งบุญกุศลที่ข้าพระองค์ทํามา ๗ วันนี้ ข้าพระองค์พึง
เป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนดัง
ภิกษุรูปนี้” พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคตกาล ก็ทรงทราบว่าความปรารถนาของโคตมดาบสนั้นสําเร็จ
โดยหาอันตรายมิได้ แล้วทรงพยากรณ์ว่าในที่สุดแห่งแสนกั ปในอนาคตกาลพระพุทธเจ้าพระนามว่า
โคตมจักทรงอุบัติขึ้น และโคตมดาบสผู้ นี้ จักเป็นยอดของเหล่ าภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกในศาสนาของ
พระองค์ แล้วจึงตรัสกะดาบสผู้บรรลุพระอรหัตว่ า “เอก ภิกขโว จงเป็นภิกษุมาเถิด ” ดังนี้ ดาบสทุก
รูปมีผมและหนวดอันตรธานไป ทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จด้วยฤทธิ์ ได้เป็นเช่นกับพระเถระ ๑๐๐
พรรษาพระศาสดาทรงพาภิกษุสงฆ์เสด็จกลับพระวิหาร ฝุายโคตมดาบสก็บํารุงพระตถาคตจนตลอด
ชีวิต บําเพ็ญแต่กัลยาณกรรมตามกําลัง เวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแสนกัป
๓.๔.๓ เอตทัคคะ และความปารถนาจากอดีตของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
แม้พระปุณณมันตานีเถระนี้ ก็ได้มีบุญญาธิการที่สร้างสมมายาวนานในพุทธกาลมาก
หลาย ล้วนแต่เป็นอุปนิสัยแห่งวิวัฏฏะ คือ พระนิพพาน ได้ทัศนาการเห็นพระปทุมุตตรศาสดามีพุทธ
บัญชาตั้งสาวกผู้ฉลาดไตรปิฎกยกให้เป็นผู้ประเสริฐล้ําเลิศในด้านการเป็นพระธรรมกถึก ท่านจึงน้อม
นึกจํานงหมายอยากได้ตําแหน่งนั้น พระศาสดาจารย์ทรงรับรองว่าต้องสมประสงค์ ดังนี้แล้วท่านจึง
มุง่ ตรงต่อบุญกรรมทําแต่ความดี มาชาตินี้จึงได้ฐานันดรสมดังพรที่ขอไว้
พระปุณณมันตานีบุตรเถระได้เคยบําเพ็ญกุศลมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ ได้
สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมากในภพนั้นๆ การที่ท่านได้รับการสถาปนาจาก
พระบรมศาสดาให้อยู่ในตําแหน่งที่เป็นเลิศกว่าเหล่าภิกษุสาวกทั้งหลายผู้เป็นธรรมกถึกนั้นก็เนื่องด้วย
เหตุ ๒ ประการ คือ พระมหาสาวกองค์นั้นได้แสดงความสามารถออกมาให้ปรากฏเห็นในเรื่องของการ
เป็นธรรมกถึกได้อย่างชัดแจ้ง และอีกเหตุหนึ่งก็คือเนื่องด้วยท่านได้ตั้งความปรารถนาในตําแหน่งนั้น
ตลอดแสนกัป (ดังชาดกแห่งอดีตกาลเบื้องต้น)

๗๑

สมัยหนึ่ง สมเด็จพระผู้มีพระภาคเสด็จมายังเมืองสาวัตถี ณ. ที่นั้นพระสารีบุตรกับพระ
ปุณณมันตานีบุตรได้มีโอกาสพบกัน พระสารีบุตรได้สนทนาไต่ถามท่านเกี่ยวกับวิสุทธิ ๗ ประการ๒๑
อันได้แก่
๑. ลีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล
๒. จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต
๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ
๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย
๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นว่า หรือมิใช่ทาง
๖. ปฏิปาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติ
๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะกล่าวคือมรรคญาณ
พระปุณณมันตานีบุตรได้ถวายคําอธิบายว่า “วิสุทธิ ๗ นี้ย่อมเป็นปัจจัยอาศัยส่งต่อกัน
ไปจนถึงพระนิพพาน เปรียบเหมือน ๗ คันที่ส่งต่อ ๆ ผลัดกันไปโดยลําดับ” เมื่อการสนทนาไต่ถามกัน
และกันจบลงพระเถระทั้งสองต่างก็กล่าวอนุโมทนาคุณกถาของกันและกัน และแยกกันกลับสู่ที่พักของ
ตน๒๒ เพราะความที่พระปุณณมันตานีบุตรเถระท่านดํารงต้นตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเช่นไร ก็สั่งสอน
บรรดาศิษย์และพุทธบริษัทอื่น ๆ ให้ดํารงอยู่ในคุณธรรมนั้นด้วย
เพราะเหตุนั้นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตั้งท่านไว้ในตําแหน่งเลิศว่า
"ภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นเลิศกว่าเหล่าภิกษุผู้แสดงธรรมซึ่งเป็นสาวกของเรานั้น คือ ปุณณะ
ลูกชายนางพราหมณ์มันตานี" ดังนี้
จากการศึกษาประวัติของพระปุณณมันตานีบุตรเถระท่านเป็นพระภิกษุผู้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม ๑๐ ประการคือ
๑. มักน้อย
๒. สันโดษ
๓. ชอบสงัด
๔. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
๕. ปรารภความเพียร
๖. บริบูรณ์ด้วยศีล
๗. บริบูรณ์ด้วยสมาธิ
๘. บริบูรณ์ด้วยปัญญา
๙. บริบูรณ์ด้วยวิมุติ
๑๐. บริบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ
และท่านยังได้สนทนาเกี่ยวกับวิสุทธิ ๗ ประการ แก่พระสารีบุตรนับได้ว่าเป็นพระเถระ
ที่สามารถอธิบายเรื่องวิสุทธิทั้ง ๗ ว่าเป็นอาศัยซึ่งกันและกันจนถึงพระนิพพานเปรียบเสหมือนรถ ๗
คันที่ส่งต่อ ๆ กันผลัดกันไปตามลําดับเพราะท่านมีปัญญาหลักแหลม อธิบายธรรมให้เห็นจริงรู้แจ้งจึงมี
๒๑
๒๒

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๙๘/๒๙๕.
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๙๒-๓๐๐/๒๐๑-๒๐๗.

๗๒

ชนทั้งหลายศรัทธาเป็นจํานวนมาก พระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็น
พระธรรมกถึก
สรุปว่า จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่
พุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลทั้ง ๔ รูป อันได้แก่ พระนันทะผู้มี รูปงาม มีผิวพรรณเหมือนทองคํา มี
ลักษณะพระวรกายใกล้เคียงคล้ายคลึงกั บองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระลกุณฎกภัททิยเถระ
ผู้มีรูปร่างเล็กเตี้ยหลังค่อมไม่น่าเลื่อมใส มีวรรณะไม่งามไม่น่าดู แต่มีเสียงไพเราะน่าฟัง พระโมฆราช
ผู้มีร่างกายเป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย นุ่งห่มจีวรที่เศร้าหมอง ๓ ประการ คือ เศร้าหมองด้วยผ้า
เศร้าหมองด้วยด้าย เศร้าหมองด้วยน้ําย้อม และพระปุณณมันตานีบุตรผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเดียวกัน
กับที่ตนสั่งสอนบรรดาศิษย์และพุทธบริษัทอื่น ๆ พบว่า พระเถระทั้ง ๔ รูปต้องใช้ความเพียรพยายาม
สั่งสมกุศลบารมีกว่า แสนกัปล์ แม้ในสมัยพุทธกาลเองก็ต้องใช้ความเพียรเป็นอย่างยิ่งก่อนจะบรรลุ
ธรรมและนํ า ไปเผยแผ่ โ ดยมี ป มาณิ ก าทั้ ง ๔ คื อ รู ปั ป ปมาณิ ก า โฆสั ป ปมาณิ ก า ลู ขั ป ปมาณิ ก า
ธัมมัปปมาณิกา อันเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาอย่างสูงแก่หมู่พุทธบริษัทในสมัยพุทธกาล

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
ปมาณิกา หมายถึง หลักเกณฑ์ในใจที่ใช้วัดเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในบุคคล ๔
ประเภท ได้แก่ รูปัปปมาณิกา เป็นการถือเอารูปร่างที่มองเห็นเป็นประมาณในใจว่าควรแก่การเลื่อมใส
ศรัทธา ๑ โฆสัปปมาณิกา เป็นการถือเอาเสียงที่ได้ยินเป็นประมาณในใจว่าควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา
๑ ลูขัปปมาณิกา เป็นการถือเอาสิ่งของเครื่องใช้ ความเป็นอยู่ที่มองเห็นเป็นประมาณในใจว่า ควรแก่
การเลื่อมใสศรัทธา ๑ และธัมมัปปมาณิกา เป็นการถือเอาธรรมที่พิจารณาเป็นประมาณในใจว่าควร
แก่การเลื่อมใสศรัทธา ๑
ปมาณิกา แบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่
รูปัปปมาณิกา คือ บุคคลที่ถือเอารูปร่างที่มองเห็นเป็นประมาณในใจว่ามีท่าทางสง่า
งดงาม สมบูรณ์พร้อม ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือเลื่อมใสเพราะรูป คนที่เลื่อมใสในพระสงฆ์บาง
คนเพราะเห็นพระท่านครองผ้าน่าเลื่อมใส มีกิริยาน่าเลื่อมใส ตนจึงเลื่อมใส คนประเภทนี้เรียกว่า
รูปัปปมาณิกา แม้คนที่เห็นพระพุทธรูปงามหรือเห็นโบสถ์วิหารงามจึงเกิดเลื่อมใสก็รวมอยู่ในพวก
รูปัปปมาณิกานี้ด้วย
โฆสัปปมาณิกา คือ บุคคลที่ถือเอาเสียงที่ได้ยินเป็นประมาณในใจว่ามีสาเนียงไพเราะ
อ่อนหวานหรือได้รับฟังการสรรเสริญว่ามีคุณสมบัติที่น่านับถือ ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธาหรือเลื่อมใส
เพราะได้ยินเสียง คนที่เลื่อมใสในพระสงฆ์บางคนเพราะเห็นพระท่านมีน้าเสียงไพเราะเสนาะหู แสดง
พระธรรมเทศนาได้จับใจ ตนจึงเลื่อมใส คนประเภทนี้เรียกว่าโฆสัปปมาณิกา แม้คนที่ได้ยินกิตติศัพท์
ว่าพระสงฆ์บางท่านมีคุณวิเศษณ์จึงเกิดความเลื่อมใสก็รวมอยู่ในพวกโฆสัปปมาณิกานี้ด้วย
ลูขัปปมาณิกา คือ บุคคลที่ถือเอาสิ่งของเครื่องใช้ ความเป็นอยู่ที่มองเห็นเป็นประมาณ
ในใจว่าเก่าคร่าคร่า สมถะ หรือเห็นการประพฤติอันเคร่งครัดเข้มงวด ควรแก่ การเลื่ อมใสศรัทธา
หรือเลื่อมใสเพราะเห็นความสมถะ คนที่เลื่อมใสในพระสงฆ์บางคนเพราะเห็นพระท่านมีวัตรปฏิบัติที่
เคร่งครัดเข้มงวด เช่น ฉันอาหารเพียงมื้ อเดียว ใช้เครื่องอัฐบริขารคร่าคร่า อยู่ป่าเป็นนิสสัย ตนจึง
เลื่อมใส คนประเภทนี้เรียกว่าลูขัปปมาณิกา
ธั ม มั ป ปมาณิ ก า คื อ บุ ค คลที่ ถื อ เอาธรรมที่ พิ จ ารณาเป็ น ประมาณในใจว่ า มี ส าระ
แก่นสาร เป็นไปเพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา หรือเห็นว่าธรรมเป็นสิ่งสูงค่าที่
ควรน้อมนามาสู่ตน คนที่เลื่อมใสในพระสงฆ์บางคนเพราะเห็นพระท่านมีธรรมและให้ธรรมที่มีเนื้อหา
สาระ มี อ รรถ มี นั ย ควรแก่ ก ารศึ ก ษาและน าไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ จึ ง เกิ ด ความเลื่ อ มใสศรั ท ธา
คนประเภทนี้เรี ยกว่าธัมมัปปมาณิกา แม้บุคคลที่ชอบฟังธรรม ชอบปฏิบัติธรรม ก็อยู่ในประเภท
ของธัมมัปปมาณิกานี้ด้วย
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ความเลื่อมใสแบบปมาณิกานั้นมีลักษณะเป็นเช่นเดียวกันกับธรรมอื่น ๆ นั่นคือ ต้องมี
เหตุและปัจจัยเป็นที่มาหรือทาให้เกิดขึ้น โดยเหตุและปัจจัยซึ่งเป็นที่มาของปมาณิกาออกได้เป็น ๒
ประเภท ได้แก่ เหตุและปั จจั ยภายใน ได้แก่ ความรู้เป็นเหตุแห่ งปมาณิกา ความคิดเป็นเหตุแห่ ง
ปมาณิกาการกระทาเป็ น เหตุแห่ งปมาณิกา ความรู้สึ กเป็นเหตุแห่ งปมาณิกา ส่ ว นเหตุและปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ เสียงลือเสียงเล่าอ้างเป็นเหตุแห่งปมาณิกา และบุคคลต้นแบบเป็นเหตุแห่งปมาณิกา
หน้ าที่ ของปมาณิก า ได้ แก่ การทาลายอติม านะ คือ ความเย่อ หยิ่ ง ความจองหอง
ความถือตัว ความยกตนให้ยิ่งกว่าใคร ๆ ความดูหมิ่นผู้อื่นเห็นว่าเขาเลวกว่าตนไปเสียทุกแง่ทุกมุม
และการทาลายวิจิกิจฉา คือ ความมีลักษณะที่สงสัย ลังเลใจ ตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องของสภาพธรรม
มีความคิดเห็นเป็น ๒ อย่างอุปมาเหมือนทาง ๒ แพร่ง เช่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มีคุณจริง
หรือไม่ นรก สวรรค์ ชาติหน้ามีจริงหรือไม่ บาปบุญมีจริงหรือไม่ และผลของบาปบุญให้ผลได้จริง
หรือไม่
ประโยชน์ของปมาณิกา ได้แก่ เป็นปัจจัยแห่งศรัทธา เป็นปัจจัยแห่งปีติ เป็นปัจจัยแห่ง
ศีล เป็นปัจจัยแห่งสมาธิ เป็นปัจจัยแห่งปัญญา เป็นปัจจัยแห่งความกล้าหาญ เป็นปัจจัยแห่งแรงจูงใจ
เป็นปัจจัยแห่งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นปัจจัยแห่งพฤติกรรมหรือการกระทา
ภิกษุอสีติมหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะในสมัยพุทธกาลนับว่ามีความสาคัญต่อการเผยแผ่
พุทธศาสนาและทาให้พุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องเพราะเอตทัคคะ
ดั ง กล่ า วนั บ เป็ น ที่ ม าแห่ ง ความศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนารองลงมาจากความศรั ท ธาในองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งทาให้ชาวชมพูทวีปพากันละทิ้งลัทธิเดิม แล้วหันมานับถือเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นโดยลาดับเนื่องจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
นอกจากจะต้องมีความรู้ในธรรม มีความสามารถในการเผยแผ่แล้ว คุณสมบัติของนักเผยแผ่ก็เป็นสิ่ง
หนึ่งที่สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ เพราะนักเผยแผ่ศาสนาที่ดีนั้นแม้จะไม่ออกปากพูดก็สามารถเผย
แผ่พุทธธรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะที่ดีงาม น้าเสี ยงที่ไพเราะ ความสมถะเศร้าหมองในกาย
และความแตกฉานในธรรมที่แสดงต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมยังความผ่องใสแห่งจิตใจให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่พบ
เห็น โดยอสีติมหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะและสร้างความเลื่อมใสศรัทธาแบบปมาณิกาให้เกิดขึ้นแก่เหล่า
พุทธบริษัท ได้แก่
๑. พระนันทเถระ หรือ พระนันทเถรศากยะ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง
ตั้งท่านไว้ในตาแหน่งของภิกษุผู้เลิศด้วยความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ หรือเป็นภิกษุ
อสี ติมหาสาวกที่เป็น เอตทัคคะในด้านการส ารวมอินทรีย์ ด้ว ยเหตุที่พระนันทะเถระมีโ ฉมงดงาม
มีลักษณะพระวรกายใกล้เคียงคล้ายคลึงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นผู้เอาใจใส่
กับการทาให้ตนเองดูดีอยู่เสมอ จึงทาให้มีพุทธบริษัทจานวนมากที่ต้องตาต้องใจและหลงใหลศรัทธาใน
ลักษณะ “รูปัปปมาณิกา” นั่นคือหลงไหลในรูปของท่านจนก่ อให้เกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธาและ
ปฏิปทาในด้านการสารวมอินทรีย์ทั้ง ๖ ของท่าน ได้แก่ การระมัดระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
มิให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ระวัง
ไม่ให้กิเลสครอบงาใจในเวลารับรู้อารมณ์ทางอินทรีย์ทั้ง ๖ มิให้ตกอยู่ในอานาจโลกธรรมนี้ก็น่าจะเป็น
ตัวอย่างแบบอย่างให้แก่เหล่าพุทธบริษัทผู้หลงไหลในรูปของท่านได้นาไปศึกษาและปฏิบัติตาม กล่าว
ได้ว่าพระนั น ทะเถระท่านได้ช่ว ยพระศาสดาประกาศพระศาสนาตามความสามารถด้ว ยการเป็น
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แบบอย่างแห่งผู้สารวมอินทรีย์ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูป เมื่อฟังเสียง เมื่อดมกลิ่น เมื่อ
ลิ้มรส เมื่อถูกต้องมือ สัมผัส และเมื่อเกิดความตรึกคิดนึกต่าง ๆ ประการหนึ่ง และท่านยังเป็นตัวอย่าง
ให้เหล่าพุทธบริษัทได้เห็นในด้านของการมีความพากเพียรอุตสาหะวิริยะ ความไม่ประมาท และการ
เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติธรรมจนสามารถชนะทุกสิ่ง ทุกอย่างได้ แม้กระทั่งกิเลสในใจของตนเอง
อีกประการหนึ่งด้วย
๒. พระลกุณฏกภัททิยเถระ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสั มพุทธเจ้าได้ทรงตั้งท่านไว้ใน
ตาแหน่งของภิกษุผู้เลิศด้วยเสียงอันไพเราะ หรือเป็นภิกษุอสีติมหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะในด้านผู้เลิศ
กว่าภิกษุ ทั้งหลายในทางผู้พูดเสียงไพเราะ โดยท่านมีความสามารถพิเศษ คือ ปกติท่านแสดงธรรม
สั่งสอนพุทธศาสนิกชนและเจรจาประกอบด้วยถ้อยคาและน้าเสียงอันไพเราะ เป็นที่เสนาะโสตแก่ผู้ฟัง
ทั้งหลาย อันเป็นเหตุนามาซึ่งความเลื่อมใสแก่เหล่าพุทธบริษัทผู้หลงไหลในเสียง พระเถระท่านจึงได้ใช้
ต้นทุนแห่งเสียงอันไพเราะที่มีอยู่ในการแสดงซึ่งสัทธรรมขององค์พระมหาศาสดา อันเป็นไปเพื่อการ
ละอาสวะกิ เ ลสแก่ เ หล่ า โฆสั ป ปมาณิ ก าพุ ท ธบริ ษั ท ดั ง นี้ จึ ง มี พุ ท ธบริ ษั ท จ านวนมากเกิ ด ความ
ชื่นชมชอบใจในน้าเสียงของท่าน แม้บางครั้งเหล่าภิกษุผู้เดินทางไกลมาด้วยต้องการรับฟังธรรมจาก
พระเถระเนื่องด้วยกิติศัพท์แห่งความเป็นธรรมกถึกผู้มีเสียงไพเราะนุ่มนวลชวนฟัง
๓. พระโมฆราชเถระ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตั้งท่านไว้ในตาแหน่ง
ของภิกษุผู้เลิศด้วยจีวรอันเศร้าหมอง หรือเป็นภิกษุอสีติมหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะในด้านผู้เลิศกว่า
ภิกษุ ทั้งหลายในด้านผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง พระโมฆราชเถระท่านเป็นผู้มักน้อย สันโดษ ยินดีเฉพาะ
การใช้สอยจีวรที่เศร้าหมอง ๓ ประการ คือ ผ้าเศร้าหมอง ๑ ด้ายเย็บผ้าเศร้าหมอง ๑ และน้าย้อมผ้า
เศร้าหมอง ๑ แม้ในเวลาที่เป็นโรคร้ายท่านก็ไม่เข้าไปอยู่ในเสนาสนะ แต่อาศัยโคนต้นไม้ในที่แจ้งและ
ใช้เพียงฟางข้าวคลุมกายเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นของฤดูหนาวเท่านั้น ด้วยเหตุแห่งการนิยมยินดีใน
ความสันโดษ มักน้อย และนุ่งห่มแต่ผ้าที่เศร้าหมองนี่เองทาให้มีพุทธบริษัทเป็นจานวนมากติดใจใน
ความสมถะสั นโดษของท่านจนก่อเป็นความเลื่อมใสศรัทธาในลักษณะลูขัปปมาณิก า คือ เลื่อมใส
เพราะเห็นความสมถะ หรือเลื่อมใสเพราะเห็นการประพฤติอันเคร่งครัดเข้มงวด ฉันอาหารเพียงมื้อ
เดียว ใช้เครื่องอัฐบริขารเก่าคร่าคร่า อยู่ป่าเป็นนิสสัย เป็นต้น ซึ่งความเลื่อมใสในความสมถะและ
ความประพฤติอันเคร่งครัดเข้มงวดของพระโมฆราชเถระย่อมจะยังให้ผู้ที่ เลื่อมใสศรัทธาไม่ยึดติดยึด
มั่นอยู่กับความสวยงาม ไม่ยึดถือในสิ่งที่ไม่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต ไม่หมกมุ่นอยู่กับความสุขสบาย
ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับการประพฤติปฏิบัติเพื่อหาหนทางไปสู่ความเป็นอริยะของบุคคล
ทั้งนี้เพราะสิ่งที่มาพร้อมกับความสมถะสันโดษและความเก่าคร่าคร่าของบริขารคือสัจจะความเป็นจริง
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบแทรกอยู่ เหล่าลูขัปปมาณิกาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสวัตรอัน
เศร้าหมองของพระเถระท่านก็ย่ อมจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อหาใจความสาคัญของธรรมนั้นไปด้ว ย
เช่นเดียวกัน
๔. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตั้งท่านไว้ใน
ตาแหน่งของภิกษุผู้เลิศกว่าเหล่าภิกษุผู้แสดงธรรม หรือเป็นภิกษุอสีติมหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะในด้าน
ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นธรรมกถึก พระปุณณมันตานีบุตรท่านเป็นภิกษุผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม
๑๐ ประการ คือ มักน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ ปรารภความเพียร บริบูรณ์ด้วยศีล
บริบูรณ์ด้วยสมาธิ บริบูรณ์ด้วยปัญญา บริบูรณ์ด้วยวิมุตติ และบริบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะ

๙๗

นอกจากพระปุณณมันตานีบุตรท่านจะเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ๑๐ ประการข้างต้น
แล้ว ท่านยังแนะนา ชักชวน ชี้แจง และแสดงธรรมทั้ง ๑๐ ประการให้แก่เหล่าพุทธบริษัทผู้เป็นบริวาร
ทั้งหลายในกรุงราชคฤห์อันมีพระภิกษุเป็นต้น ให้มีความอาจหาญร่าเริงและขวนขวายในการปฏิบัติ
ธรรมเหมือนกับตัวพระเถระท่านเองด้วย จนเหล่าพุทธบริษัทผู้เป็นบริวารทั้งหลายในกรุงราชคฤห์อันมี
พระภิกษุเป็นต้นได้สาเร็จเป็นพระโสดาบัน และเหล่าพุทธบริษัทผู้เป็นบริวารทั้งหลายในกรุงราชคฤห์
อันมีพระภิกษุเป็นต้นนี้เองที่พากันกล่าวยกย่องพรรณนาคุณของพระปุณณมันตานีบุตรเถระผู้เป็น
พระอุปัชฌาย์ของตนให้ปรากฏแก่พุทธบริษัทในที่นั้น ๆ เสมอ
เนื่องด้วยพระปุณณมันตานีเถระมีวาทะในการแสดงธรรมลึกล้าด้วยอุปมา ง่ายแก่การ
เข้าใจ กล่าวคือ พระเถระท่านแสดงธรรมที่ตนเองมีความรู้ความเข้าใจเป็นอันดีเนื่องจากเป็นธรรมที่
ท่ า นยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ม าด้ ว ยตนเอง ท่ า นปฏิ บั ติ ต นอย่ า งไรจึ ง ได้ ส าเร็ จ มรรคผลท่ า นก็ ส อนให้ เ หล่ า
พุทธบริษัทสานุศิษย์ป ฏิบัติตนเช่นเดียวกันกับท่าน เหตุนี้จึงมีสานุศิษย์พุทธบริษัทเป็นจานวนมากที่
ชอบใจในการแสดงธรรมของพระเถระ กล่าวกันว่ามีภิกษุถึง ๕๐๐ รูปสาเร็จอรหัตผลจากการฟังธรรม
ที่ พระเถระท่านสาธยาย เหล่ าภิกษุศิษย์พระเถระล้ ว นมุ่งตรงต่อกถาวัตถุสิ บประการที่อุปัชฌาย์
อาจารย์ สอนสั่ง เพียรระวังเคร่งครัดปฏิบัติตามโอวาท จนสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารพ้น
พันธนาการแห่งทุกข์และบรรลุสุขอย่างแท้จริง

๕.๒ ข้อเสนอะแนะ
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากผลการศึกษา พบว่า ปมาณิกามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการสร้างศรัทธา ทั้งยังเป็น
ปัจจัยให้เกิดปีติ ศีล สมาธิ ปัญญา ความกล้าหาญ แรงจูงใจ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นปัจจัยให้เกิด
พฤติกรรมหรือการกระทา จึงควรที่จะทาการศึกษาปมาณิกานี้ทั้งในมุมกว้างและในแนวลึก เพื่อ นา
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาพุทธศาสนิกชนและพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนสืบต่อไป
๕.๒.๒ ข้อสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรศึกษาถึงปมาณิกาของพระภิกษุและเหล่าพุทธบริษัทในปัจจุบันว่าส่งผลกระทบ
ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร
๒. ควรศึ ก ษาหาวิ ธี แ ละแนวทางในการสร้ า งธั ม มั ป ปมาณิ ก าให้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ เ หล่ า
พุทธบริษัททั้งภิกษุและฆราวาส

บทที่ ๔
ปมาณิกาและการเผยแผ่ศาสนา
พระพุทธศาสนานับว่าเป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองรองจากศาสนาพราหมณ์
ที่ดารงอยู่ในรูปของศาสนาฮินดู พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกเมื่อ ๔๕ ปีก่อนพุทธศักราชในดินแดน
ชมพูทวีป ซึ่งในปั จ จุ บั น ได้แก่ ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล โดยการเผยแผ่ เริ่มขึ้นในวันที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พวกปัญจวัคคีย์ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนอาสาฬะ(ขึ้น ๑๕ ค่า
เดื อ น ๘) จากวั น นั้ น เป็ น ต้ น มาองค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ เ สด็ จ จาริ ก ออกเผยแผ่
พระพุ ทธศาสนาไปทั่ว แผ่ น ดิ น ชมพูทวีป โดยในระยะแรกพระองค์เสด็จออกเผยแผ่ ศ าสนาเพีย ง
พระองค์เดียว แต่เมื่อมีสาวกสงฆ์เพิ่มมากขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตก็ให้เหล่าพุทธสาวกออกร่วม
เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย โดยสมเด็จพระทศพลได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุสาวกความว่า
“พระภิกษุทั้งหลาย เราหลุ ดพ้นจากบ่ว งทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ และของมนุษย์
แม้พวกเธอได้ห ลุ ดพ้น จากบ่ว งทั้งปวงทั้งของทิพย์และของมนุษย์เช่นกัน พวกเธอจงเที่ยวไปเพื่อ
ประโยชน์ และความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่
ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าไปทางเดียวกัน ๒ รูป จงแสดงธรรมให้งามในเบื้องต้น ในท่ามกลาง
และในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะให้ครบถ้วนบริบูรณ์ สัตว์ทั้งหลายผู้มี
ธุลี คือ กิเลส ในจักษุเพียงเล็กน้อยมีอยู่ แต่เพราะโทษที่ยังไม่ได้สดับธรรมจึงต้องเสื่อมจากคุณที่พึงจะ
ได้รับ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้รู้ทั่วถึงธรรมมีอยู่ แม้เราก็จักไปยังตาบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดง
ธรรม”๑
จากพระพุทธโอวาทนี้เองถือเป็นกุญแจเปิดประตูสู่การเดินทางเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม
แก่พุทธบริษัท ทั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา การที่ทรงอนุญาตก็ให้เหล่าพุทธสาวก
ออกร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยนี้เป็นเหตุทาให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยาย
ไปในชมพูทวีปอย่างรวดเร็ว ซึ่งพุทธสาวกที่มีบทบาทสาคัญในการเผยแผ่ศาสนาในครั้งพุทธกาลได้แก่
บรรดาอสีติมหาสาวกทั้ง ๘๐ องค์ ได้แก่
๑. พระภิกษุสาวก ๔๑ องค์ที่เป็นเอตทัคคะ
๒. พระสาวกสหจรแห่งเอตทัคคะ (อยู่กลุ่มเดียวกับเอตทัคคะ) ๒๓ องค์
๓. พระสาวกในปฐมโพธิกาล คือ พระยสเถระ ๑ องค์
๔. สหจรของพระยสะ ๔ องค์
รวมเป็น ๖๙ องค์ ที่เหลืออีก ๑๑ องค์ทรงวินิจฉัยเลือกพระสาวกในมัชฌิมโพธิกาลและ
ปั จ ฉิ ม โพธิ ก าลจนได้ ค รบ ๘๐ องค์ ๒ โดยเฉพาะภิ ก ษุ อ สี ติ ม หาสาวกที่ เ ป็ น เอตทั ค คะนี้ นั บ ว่ า มี
๑

วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัต,ิ (กรุงเทพมหานคร: มหาม
กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ฆ.
๒
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ความสาคัญต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาและทาให้พุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้เนื่องเพราะเอตทัคคะดังกล่าวนับเป็นที่มาแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนารองลงมาจากความ
ศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งทาให้ชาวชมพูทวีปพากันละทิ้งลัทธิเดิม แล้วหันมา
นับถือเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นโดยลาดับ เนื่องจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
สมัยพุทธกาลนอกจากจะต้องมีความรู้ในธรรม มีความสามารถในการเผยแผ่แล้ว คุณสมบัติของนัก
เผยแผ่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ เพราะนักเผยแผ่ ศาสนาที่ดีนั้นแม้จะไม่ออกปาก
พูดก็สามารถเผยแผ่พุทธธรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะที่ดีงาม น้าเสียงที่ ไพเราะ ความสมถะ
เศร้าหมองในกาย และความแตกฉานในธรรมที่แสดง ต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมยังความผ่องใสแห่งจิตใจให้
เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่พบเห็นเช่นเดียวกัน

๔.๑ การเผยแผ่ศาสนาของพระนันทเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์
พระนันทเถระ หรือ พระนันทเถรศากยะ นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตั้ง
ท่านไว้ในตาแหน่งของภิกษุผู้เลิศด้วยความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ หรือเป็นภิกษุอสีติ
มหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะในด้านการสารวมอินทรีย์ พระนันทเถระเป็นพุทธอนุชาที่มีพระราชบิดา
เดียวร่วมกันกับพระพุทธองค์ เหตุที่ ทรงได้รับการขนานนามว่า “นันทะ” นี้ก็เพราะทรงทาให้ห มู่
พระญาติเกิดความยินดีเมื่อทรงมีพระประสูติกาลเนื่องจากท่านประกอบด้วยลักษณะแห่งพระเจ้า
จักรพรรดิ เป็นกุลบุตรที่มีพระรูปงาม แข็งแรง สมบูรณ์ด้วยกาลัง มีผิวพรรณเหมือนทองคา รูปร่าง
สง่างามสูงใหญ่ มีลักษณะพระวรกายใกล้เคียงคล้ายคลึงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๓ กล่าว
กันว่าท่านพระนันทะผู้เป็นโอรสพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ทรงโฉม เป็นที่ต้องตาต้อง
ใจแก่เหล่าชาวพุทธบริษัททั้งหลาย เหตุที่ท่านมีพระวรกายต่ากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียง ๔ องคุลี
แม้ เ หล่ า ภิ ก ษุ เ ถระเมื่ อ ได้ เ ห็ น ท่ า นพระนั น ทะด าเนิ น มาแต่ ไ กลก็ มั ก จะส าคั ญ ผิ ด คิ ด ว่ า พระผู้ มี
พระภาคเจ้าเสด็จมา
นอกจากนี้ พระนันทะยังเป็นผู้มีราคะจริต แม้ออกบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ยังเอาใจใส่
อยู่กับการแต่งตัวให้ดูงดงาม จนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตาหนิว่า
“นั น ทะ ข้ อ ที่ เ ธอห่ ม จี ว รที่ ทุบ และกลั บ ทุ บ แล้ ว หยอดนัย น์ ต า และถื อ บาตรมี สี ใ ส
ไม่ ส มควรแก่ เธอผู้ เป็ น กุล บุ ตรออกบวช เป็น บรรพชิต ด้ ว ยศรั ทธา ข้ อ ที่เ ธอถือ อยู่ป่ า เป็ น วัต รถื อ
บิณฑบาตเป็นวัตร ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร และไม่พึงเป็นผู้เพ่งเล็งในกามทั้งหลายอยู่อย่างนี้ จึงสมควร
แก่เธอผู้เป็นกุลบุตรออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา”๔
ด้วยเหตุที่พระนันทะเถระมีโฉมงดงาม มีลักษณะพระวรกายใกล้เคียงคล้ายคลึงกับองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นผู้เอาใจใส่กับการทาให้ตนเองดูดีอยู่เสมอ จึงทาให้มีพุทธ
บริษัทจานวนมากที่ต้องตาต้องใจและหลงใหลศรัทธาในลักษณะ “รูปัปปมาณิกา” นั่นคือหลงไหลใน
รูปของท่านจนก่อให้เกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธา แม้ในตานานจะไม่ได้กล่าวไว้ว่าท่านมีสัทธิวิหาริก
อันเตวาสิก และศิษยานุศิษย์มากน้อยเพียงใดอยู่ที่ไหนบ้างก็ตาม แต่ปฏิปทาในด้านการสารวมอินทรีย์
๓
๔

ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๗/๙๐-๙๔.
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๘๐

ทั้ง ๖ ของท่าน ได้แก่ การระมัดระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มิให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูป ฟัง
เสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ระวังไม่ให้กิเลสครอบงาใจในเวลารับรู้
อารมณ์ทางอินทรีย์ทั้ง ๖ มิให้ตกอยู่ในอานาจโลกธรรมนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้แก่เหล่า
พุทธบริษัทผู้หลงไหลในรูปของท่านได้นาไปศึกษาและปฏิบัติตาม กล่าวได้ว่าพระนันทะเถระท่านได้
ช่วยพระศาสดาประกาศพระศาสนาตามความสามารถด้วยการเป็นแบบอย่างแห่งผู้สารวมอินทรีย์
ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูป เมื่อฟั งเสียง เมื่อดมกลิ่น เมื่อลิ้มรส เมื่อถูกต้องมื่อ สัมผัส และ
เมื่อเกิดความตรึกคิดนึกต่าง ๆ ประการหนึ่ง และท่านยังเป็นตัวอย่างให้เหล่าพุทธบริษัทได้เห็นในด้าน
ของการมีความพากเพียรอุตสาหะวิริยะ ความไม่ประมาท และการเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติธรรม
จนสามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ แม้กระทั่งกิเลสในใจของตนเอง อีกประการหนึ่งด้วย ดังความที่
ปรากฏว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะเถระ พระมหากัสสปเถระ พระอนุรุทเถระ
และพระอานนท์ผู้เป็ นคลังพระธรรม ได้ทาให้พระนันทะเกิดความละอายและมีความเพียรในการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลอันสูงสุด โดยเหล่าอริยะมหาสาวกได้กล่าวกับท่านว่า
"ท่านนันทะ นัยว่าท่านยึดเอาพระทศพลเป็นผู้รับรอง ณ ท่ามกลางหมู่เทวดาในดาวดึงส์
เทวโลกว่า เมื่อได้นางเทพอัปสรจักบาเพ็ญสมณธรรมจริงหรือ เมื่อเป็นอย่างนี้ แล้วการอยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ของท่านย่อมก็เกี่ยวข้องด้วยมาตุคาม มิใช่หรือ ท่านนั้นไม่ต่างอะไรกับกรรมกรผู้รับจ้างทา
การงานเพื่อต้องการสตรี"
เมื่อพระนันทะเถระท่านเกิดความละอายจึงหลีกออกไปปฏิบัติธรรมอยู่แต่ผู้เดียวโดย
อาศัยซึ่งความไม่ประมาทและความเพียรอย่างแรงกล้า ต่อกาลไม่นานท่านจึงได้รู้แจ้งถึงที่สุด แห่ ง
พรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนเพื่อบวชต้องการ ด้วยความรู้ยิ่งเอง สาเร็จ
แล้ ว ได้ ท าให้ แ จ้ ง ซึ่ ง ที่ สุ ด พรหมจรรย์ อั น ยอดเยี่ ย ม รู้ ชั ด ว่ า ชาติ สิ้ น แล้ ว พรหมจรรย์ อ ยู่ จ บแล้ ว
กิจจาต้องทาได้ทาเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี ท่านพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์รูป
หนึ่งในจานวนพระอรหันต์ทั้งหลาย
ผู้ ที่ มี ลั ก ษณะงดงามคล้ า ยคลึ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ องค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เช่ น
พระนันทะเถระนี้ย่อมเป็นที่ชื่นชม หลงใหล และศรัทธาในความงดงาม ซึ่งความชื่นชม หลงใหล และ
ศรัทธานี้เป็นสาเหตุเบื้องต้นแห่งแรงบันดาลใจ ความสงบใจ ความเร้าใจ และยังผลให้เกิดกุศลแก่เหล่า
พุทธบริษัทผู้ยึดถือในรูปัปปมาณิกาได้ในที่สุด๕
๔.๑.๑ ผลดีของรูปลักษณะอันงดงามที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
การใช้ความงดงามทางกายเพื่อให้เป็นที่ชื่นชมจนกลายเป็นศรัทธานั้นย่อมก่อให้เกิดผลดี
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นั่นก็คือยังผลให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้เพราะ
บุคคลทั้งหลายย่อมรักใคร่พอใจในความงดงามที่เข้ามาสู่สายตากันแต่เบื้องต้นเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเกิด
ความรักใคร่พอใจในสิ่งที่ตนเห็นแล้วก็ย่อมเกิดความต้องการเลียนแบบหรือยึดเอาเป็นบุคคลต้นแบบ
ของตน โดยบุคคลที่ยึดถือ รูปัปปมาณิกานี้มักเป็นคนที่ที่ช่างสังเกต สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี มีลักษณะของความเป็นคนฉลาด ช่างสังเกต ช่างเปรียบเทียบ ซึ่งบุคคลที่มีลักษณะเหล่านี้เมื่อ
ได้ยึดเอาพระนันทะเถระเป็นตัวอย่างในการดาเนินชีวิตแล้วก็ย่อมจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง
๕
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และพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวง เนื่องด้วยท่านพระนันทะนั้นเป็นผู้มีความเป็นเลิศในทางการสารวม
อินทรีย์ทั้ง ๖ ของท่าน ดังนี้แล้วเหล่าพุทธบริษัทผู้ยึดติดอยู่ในรูปัปปมาณิกาย่อมต้องเอาความเป็นเลิศ
ดังกล่าวของท่านมาสร้างความเพียรเพื่อการระมัดระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มิให้ยินดียินร้ายใน
เวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ ระวังไม่ให้กิเลสครอบงา
ใจ และใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท
นอกจากนี้แล้วความเลื่อมใสศรัทธาโดยการถือเอารูปเป็นประมาณ หรือ การมีศรัทธาแบบ
รูปัปปมาณิกายังเป็นการสร้างความเลื่อมใสด้วยการนารูปลักษณ์มาเป็นจุดเริ่มแรกเพื่อเชื่อมโยงให้เกิด
ความศรัทธา เมื่อเกิดศรัทธาก็ทาให้เกิดสติ เมื่อดารงสติอย่างมั่นคงแล้วการประพฤติปฏิบัติทางสมาธิก็
ย่อมบั งบั งเกิดขึ้น และเมื่อ มี ศรั ทธาจนสติส มาธิตั้งมั่นอยู่จะทาให้เกิดฌานหรือญาณทัศนะในการ
เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้
๔.๑.๒ ผลเสียของรูปลักษณะอันงดงามที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
การใช้ความงดงามทางกายเพื่อให้เป็นที่ชื่นชมจนกลายเป็นศรัทธานั้นสามารถก่อให้เกิด
ผลเสียต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกัน เพราะความศรัทธาที่เกิดจากรูปเป็นความศรัทธา
เลื่อมใสที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อรูปลักษณ์ที่ตนเองศรัทธาเกิดความเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อ
ความรู้สึกชอบใจในรูป ลักษณ์แบบใหม่เข้ามาแทนที่ รูปัปปมาณิกาจึงเป็นความศรัทธาที่ไม่คงทน
แน่นอน อาจเปลี่ยนแปลงไปตามรูปลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอันเป็น กฎแห่งธรรม
เพราะรูปนั้นถึงจะสวยงามน่าเลื่อมใสเพียงใดก็มีความเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดา ดังคาสอนแห่งองค์
พระบรมมหาศาสดาที่ว่า
“สังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยง
สังขารทั้งหลายเมื่อมีเกิดก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา
สังขารทั้งหลายเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา
อย่าพึงยึดติดอยู่กับสังขาร แล้วจักได้พบหนทางแห่งความสุข”
จุดอ่อนที่สาคัญของผู้ที่ถือเอารูปเป็นประมาณ คือ จิตรวมเป็นสมาธิได้ยาก รูปัปปมาณิกา
จึงไม่สนใจการที่จะฝึกจิตทาสมาธิ เพราะในความรู้สึกว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ทาให้อึดอัด อีกทั้งสมาธิเมื่อ
เกิดกับจิตจะทาให้ความสนใจในรูปลักษณะลดลง โดยสภาวะปกติแล้ว รูปัปปมาณิกาบุคคลมักไม่มี
เป้าหมายสาคัญในชีวิตนอกจากจะมุ่งเน้นการแสวงหาสิ่งต่าง ๆ มาสนองสัมผัสอยู่เสมอ ทาให้ชีวิต
เสียเวลากับเรื่องไร้สาระไม่มีแก่นสาร จึงมี โอกาสผิดพลาดได้มาก เนื่องจากถูกครอบงาด้วยกามราคะ
และโมหะคือคิดอยู่แค่ภายนอก ไม่รู้จักคนที่ตนเองได้ ศรัทธาอย่างแท้จริง ไม่เข้าถึงสาระ และอาจถูก
กิเลสพัดพาไปเข้าจนเข้าไม่ถึงธรรม
๔.๑.๓ ผลกระทบของรูปัปปมาณิกาต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน
นักเผยแผ่หรือผู้สอนศาสนาที่ดีต้องมี บุคลิกภาพเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสแก่ผู้ที่พบเห็น
ดังเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีพระลักษณะสรีระสง่างาม มีพระฉวีวรรณผุดผ่อง น่าดู
น่าชม น่าเลื่อมใสศรัทธา พระสงฆ์ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบันจึงควรประกอบไปด้วยบุคลิกภาพที่ดี
มีท่าทางสง่างาม มีลักษณะกิริยาน่าเชื่อถืออันจะส่งผลให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา เช่นเดียวกับ รูปัปป
มาณิกาที่ถือเอาความชอบในรูปจึงเกิดความชอบใจเลื่อมใสน้อมใจที่จะเชื่อถือ ศรัทธา ดังนี้ย่อมจะทา

๘๒

ให้พุทธศาสนิกชนมุ่งหน้ าเข้ามาหาศาสนาและธรรมเอง แทนที่จะต้องนาธรรมคาสอนส่ งไปให้ใน
ลักษณะของธรรมมะสาเร็จรูปแบบที่ทากันอยู่ในปัจจุบัน แต่ความศรัทธาแบบรูปัปปมาณิกานอกจาก
จะส่งผลให้เกิดความน้อมใจเข้าหาพุทธศาสนาและธรรมแล้วยังอาจส่งผลเสียให้เกิดความด่างพร้อยใน
พุทธศาสนาได้ด้วยเช่นเดียวกันหากพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้เป็นอุบาสิกาถูกครอบงาด้วยกาม
ราคะจนขาดความยับยั้งชั่งใจมีความสัมพันธ์ทางกายเกินกว่าผู้เผยแผ่และผู้เรียนรู้ ดังเช่นที่เป็นข่าวมา
ตลอดในปัจจุบัน

๔.๒ การเผยแผ่ศาสนาของพระลกุณฏกภัททิยเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้
เลิศกว่าภิกษุผู้มีเสียงไพเราะ
พระลกุณฏกภัททิยเถระนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตั้งท่านไว้ในตาแหน่ง
ของภิกษุผู้เลิศด้วยเสียงอันไพเราะ หรือเป็นภิกษุอสีติมหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะในด้านผู้เลิศกว่าภิกษุ
ทั้งหลายในทางผู้พูดเสียงไพเราะ พระลกุณฏกภัททิยะแม้จะมีร่างกายที่ไม่ปกติและไม่เหมือนกับภิกษุ
อื่น ๆ อันเป็น หตุให้ ท่านถูกล้ อเลี ยนด้ว ยวิธีต่าง ๆ แต่ท่านก็ไม่เคยโกรธเคืองเลย เพราะท่านเป็น
พระอรหันต์ขีณาสพ ไร้ซึ่ง กิเลสวะแล้ว นอกจากนี้ท่านยังมีความสามารถพิเศษ คือ ปกติท่านแสดง
ธรรม สั่งสอนพุทธศาสนิกชนและเจรจาประกอบด้วยถ้อยคาและน้าเสียงอันไพเราะ เป็นที่เสนาะโสต
แก่ผู้ ฟังทั้งหลาย อันเป็ นเหตุนามาซึ่งความเลื่อมใสแก่เหล่าพุทธบริษัท ๖ โดยเสี ยงที่นับว่าไพเราะ
โสตนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ ๘ ประการด้วยกัน ได้แก่ คือ แจ่มใส ๑ ชัดเจน ๑ นุ่มนวล ๑ น่าฟัง
๑ กลมกล่อม ๑ ไม่พร่า ๑ ลึก ๑ มีกังวาน ๑๗ ดังนี้จึงมีพุทธบริษัทจานวนมากเกิดความชื่นชมชอบใจ
ในน้าเสียงของพระลกุณฏกภัททิยเถระโดยไม่ทราบว่าพระเถระท่านมีรูปกายที่ผิดปกติ แม้เมื่อท่าน
ดารงสภาวะอยู่ในความเป็นอรหัตผลแล้วก็ยังถูกพุทธบริษัทเป็นอันมากกลั่นแกล้งด้วยการแกล้งดึงหู
ท่านเสียบ้าง จับศีรษะจับแขน หรือจับมือและเท้าเป็นต้นสั่นเล่น เบียดเบียนบ้าง พวกภิกษุฉัพพัคคีย์
ปรามาสท่านและ หยอกล้อแบบต่าง ๆ ฉุดมาบ้าง รั้งไปรอบ ๆ บ้าง ในที่นั้น ๆ ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยท่านมี
รูปร่างเตี้ยและกลมเหมือนดังสามเณร และมีผิวพรรณไม่งาม แม้บางครั้งเหล่าภิกษุผู้เดินทางไกลมา
ด้ว ยต้องการรั บ ฟังธรรมจากพระเถระเนื่องด้ว ยกิติศัพท์แห่ งความเป็นธรรมกถึกผู้ มีเสี ยงไพเราะ
นุ่มนวลชวนฟัง แต่ภิกษุเหล่านั้นหาได้เคยพบเห็นพระเถระมาก่อนไม่ จึงได้จึงพากันจับพระเถระที่ชาย
จีวร ที่มือ ที่ศรีษะ ที่จมูก ที่หู เขย่า ด้วยสาคัญว่าท่านเป็นสามเณร และทาด้วยคะนองมือ ต่อเมื่อเข้า
เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลถามถึงพระลกุณฏกภัททิยเถระผู้แสดงธรรมด้วย
ความไพเราะ สมเด็จพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสตอบ ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่พวกเธอเห็นที่ซุ้มประตูแล้วพวกเธอคะนองมือจับที่ชายจีวรเป็น
ต้นมาแล้ว ภิกษุรูปนั้นแหละคือ ลกุณฏกภัททิยะละ”
พระลกุณฏกภัททิยเถระเป็นตัวอย่างของผู้อยู่ในสภาวะแห่งอรหัตผลที่ไร้ซึ่งความโกรธ
แค้นอย่างสิ้นเชิงแม้จะถูกกลั่นแกล้งรังแกก็ตาม ด้วยเหตุที่เหล่าสหธรรมิกมีสามเณรเป็นต้น ซึ่งเป็น
ปุถุชน เห็นพระเถระแล้วจับที่ศีรษะบ้าง ที่หูบ้าง ที่จมูกบ้าง ล้อเลียนบ้าง แต่พระเถระท่านก็ไม่โกรธ
ไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นเลย เพราะเรื่องนี้ วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่า
๖

๗

ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๕๑/๖๗๙.
ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๘๖/๓๒.

๘๓

“ผู้ มีอายุ ทั้งหลาย พวกท่านจงดูเถิด สหธรรมิกมีส ามเณรเป็นต้น เห็ นพระลกุณฏก
ภัททิยเถระแล้ว ย่อมรังแกอย่างนั้นอย่างนี้ ท่านไม่โกรธ ไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นเลย”
แลด้วยเหตุนี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนามาตรัสสอนแก่เหล่าภิกษุ ความว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเลย เพราะท่านเหล่านั้น
ไม่หวั่นไหว ไม่สะเทือน เช่นกับศิลาแท่งทึบ ” และเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมได้ ตรัสเป็นพระ
คาถาธรรมบทว่า
“เสโล ยถา เอกฆโน
วาเตน น สมีรติ
เอว นินฺทาปสสาสุ
น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตา”๘
อันภูเขาศิลาล้วนเป็ นแท่งเดียวย่อมไม่สะเทือนด้วยลม ฉันใด บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่
เอนเอียงเพราะนินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น”
ด้วยเหตุที่พระลกุณฏกภัททิยเถระมีปกติแสดงธรรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนและเจรจา
ความอันประกอบด้ว ยถ้อยคาน้ าเสี ยงไพเราะเป็นที่เสนาะโสตแก่ผู้ ฟังทั้งหลาย จึงนามาซึ่งความ
เลื่อมใสแก่เหล่าพุทธบริษัทผู้หลงไหลในเสียง หรือพวกที่มีความเลื่อมใสศรัทธาแบบโฆสัปปมาณิกา
ดังนี้ แล้ว พระเถระท่านจึ งได้ใช้ต้นทุนแห่งเสียงอันไพเราะที่มีอยู่ในการแสดงซึ่งสั ทธรรมขององค์
พระมหาศาสดา อันเป็นไปเพื่อการละอาสวะกิเลสแก่เหล่าโฆสัปปมาณิกาพุทธบริษัท แม้ในตานานจะ
ไม่ได้กล่าวไว้ว่าท่านมีสัทธิวิหาริก อันเตวาสิก และศิษยานุศิษย์มากน้อยเพียงใดอยู่ที่ไหนบ้า งก็ตาม
แต่การที่พระเถระท่านได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จพระทศพลให้เป็นเอตทัคคมหาสาวกผู้เลิศกว่า
ภิกษุทั้งหลายในทางผู้พูดเสี ยงไพเราะนี้ย่อมแสดงว่าท่านได้สร้างคุณบาเพ็ญประโยชน์ให้กับพุทธ
ศาสนาในสมัยพุทธกาลอย่างใหญ่หลวง ทั้งนี้ก็ย่อมด้วยการใช้น้าเสียงไพเราะแสดงธรรมแก่เหล่าพุทธ
บริ ษั ท ทั้ ง หลายนั่ น เอง นอกจากนี้ แ ล้ ว พระเถระท่ า นยั ง เป็ นผู้ ที่ มี เ มตตาต่ อ ชาวโลกเป็ น อย่ า งยิ่ ง
ซึ่งหลักฐานอันแสดงความเมตตาของพระเถระย่อมได้แก่คาถาที่ท่านราพึงออกมา ความว่า
“คนบางพวกเขารื่ น เริ ง กั น ด้ ว ยเสี ย งตะโพน พิ ณ และบั ณ เฑาะว์ ส่ ว นเรายิ น ดี ใ น
พระพุทธศาสนาจึงรื่นรมย์อยู่ที่โคนต้นไม้ ถ้าพระพุทธองค์จะทรงประทานพรแก่เรา และเราก็สามารถ
ได้พรนั้นสมมโนรถ เราจะเลือกเอาการว่า ขอให้ชาวโลกทั้งหมดเจริญกายคตาสติกัน”
๔.๒.๑ ผลดีของเสียงอันไพเราะน่าฟังที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
การใช้น้าเสียงที่ไพเราะเสนาะโสตเพื่อให้เป็นที่ชื่นชมแก่พุทธบริษัทจนกลายเป็นศรัทธา
นั้นย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือยังผลให้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาในผู้ที่มีลักษณะแบบโฆสัปปมาณิกาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งผู้มีศรัทธาแบบโฆสัปปมาณิกาโดยทั่วไป
แล้วจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเสียงต่าง ๆ ที่มีความไพเราะ เสียงที่น่าฟัง เสียงที่น่าชื่นชม ยิ่งเป็นเสียงที่
ชอบแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังจะมีอาการชื่นชมปิติซาบซ่านทั่วตัว ทาให้มีแรงใจในการกระทาการต่าง ๆ
และแม้เมื่อเกิดเหตุการณ์อันกระทบกระเทือนต่อจิตใจก็สามารถสร้างกาลังใจให้กับตัวเองได้ด้วยการ

๘

ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๔๗๙/ ๕๑๔.

๘๔

ฟั ง เสี ย งที่ ต นเองชื่ น ชอบเพื่ อ ที่ จ ะข้ า มพ้ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ช อบ ๙ โดยเฉพาะอย่ า ยิ่ ง เสี ย งจากบั ณ ฑิ ต เช่ น
พระลกุณฏกภัททิยเถระนี้ย่อมจะเป็นที่บันเทิงใจแก่เหล่าพุทธบริษัทที่ได้รับฟัง อีกทั้งยังเป็นเสียงของ
การแสดงธรรมก็ย่อมจะยิ่งยังประโยชน์ให้ผู้ที่ได้รับฟังมีความสงบ สะอาด สว่าง และพาตนเข้าสู่ความ
สวัสดีของชีวิตได้ในที่สุด เพราะบุคคลที่ติดในเสียงหรือโฆสัปปมาณิกานี้ย่อมมีความสุขจากการได้ฟัง
เสีย งที่ตนเองชื่นชอบในเบื้ องต้น หลังจากนั้นจึงเบิกบานบันเทิงใจกับธรรมมะที่ มาพร้อมกับเสียง
นั่นเอง
นอกจากเสียงอันไพเราะเสนาะโสตที่ได้ยินได้ฟังแล้ว โฆสัปปมาณิกายังหมายรวมถึงผู้ที่
เกิ ด ศรั ท ธาเพราะเหตุ แ ห่ ง การได้ ยิ น ค าบอกเล่ า กล่ า วอ้ า งถึ ง คุ ณ งามความดี ที่ ต นเองชื่ น ชมด้ ว ย
เช่นเดียวกัน ในครั้งพุทธกาลมีพุทธบริษัทและเหล่าภิกษุมากมายรอนแรมเดินทางแสนไกลมาด้วย
ต้องการรับฟังธรรมจากพระลกุณฏกภัททิยเถระเนื่องด้วยกิติศัพท์แห่งความเป็นธรรมกถึกผู้มีเสียง
ไพเราะนุ่มนวลชวนฟังของท่าน แม้จะไม่รู้จักหรือเคยเห็นพระเถระมาก่อนเลยก็ตาม ดังที่เหล่าภิกษุ
และพุทธบริษัทผู้เดินทางไกลมาเข้าเฝ้าต่างพากันจับพระเถระที่ชายจีวร ที่มือ ที่ศีรษะ ที่จมูก ที่หู
เขย่า ด้วยสาคัญว่าพระลกุณฏกภัททิยเถระท่านเป็นสามเณร และทาด้วยคะนองมือ ต่อเมื่อ ได้เข้าเฝ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบทูลถามถึงพระลกุณฏกภัททิยเถระผู้แสดงธรรมด้วยความ
ไพเราะ สมเด็จพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสตอบว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่พวกเธอเห็นที่ซุ้มประตูแล้วพวกเธอคะนองมือจับที่ชายจีวรเป็น
ต้นมาแล้ว ภิกษุรูปนั้นแหละคือ ลกุณฏกภัททิยะละ”
ทั้งนีเ้ หล่าภิกษุพุทธบริษัทผู้เดินทางไกลเพียงเพื่อความตั้งใจมาฟังธรรมตามกิติศัพท์ที่ได้
ยินได้ฟังมานั้นย่อมจะต้องประกอบไปด้วยความศรัทธาตั้งใจอย่างแรงกล้า และเมื่อได้ฟังธรรมอัน
ไพเราะจากพระเถระแล้ว ความตั้งใจและความศรัทธาอันแรงกล้าย่อมแปรเปลี่ยนเป็นความประทับใจ
เป็นความปีติที่ซาบซ่านลึกล้า ทั้งประทับใจในน้าเสียงอันไพเราะเสนาะโสต และเกิดปีติจากการได้รับ
ฟั ง ธรรมอั น งดงามลึ ก ซึ้ ง ดั ง นี้ แ ล้ ว ก็ ย่ อ มจะช่ ว ยให้ เ หล่ า โฆสั ป ปมาณิ ก าพุ ท ธบริ ษั ท ปลด ปละ
ละอาสาวะกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจและกมลสันดานของตนเองลงได้
๔.๒.๒ ผลเสียของเสียงอันไพเราะน่าฟังที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
การใช้ความไพเราะเสนาะโสตจากเสี ยงเพื่อให้ เป็นที่ชื่นชมจนกลายเป็นศรัทธานั้น
สามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกัน เพราะศรัทธาที่เกิดจากการยึด
เอาเสียงที่ตนเองประมาณว่าไพเราะ หรือโฆสัปปมาณิกานั้นมักเกิดขึ้นโดยมิได้พิจารณาพินิจพิเคราะห์
เหตุผลต้นปลายที่แท้จริง กล่ าวคือ มีความชื่นชมและความสุ ขอยู่กับการฟังเสียงมากกว่าที่จะคิด
พิจารณาหาหลักเหตุผลมาวิเคราะห์สนับสนุนสิ่งที่ตนเองได้ยินได้ฟังว่ามีความจริงแท้เพียงไร หรือ
แม้แต่โฆสัปปมาณิกาอันเกิดจากการรับฟังกิตติศัพท์ที่ลือเล่าอ้างต่อ ๆ กันมาก็เช่นเดียวกัน ผู้มีศรัทธา
อันเนื่องมาจากการได้ยินหรือได้รับฟัง นี้มักฟังเสียงมากกว่าเหตุผลในลักษณะที่มีวิตกจริตและโมหะ
จริตควบคู่กัน๑๐ นอกจากนี้แล้วการเกิดศรัทธาเพราะเสียงที่ได้ฟังนี้ยังเป็นศรัทธาที่เจือปนและเต็มไป
๙

พระครูอนุกลู ธรรมวงศ์, “ศึกษาวิเคราะห์ปมาณิกาในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๖๗.
๑๐
ขุ.ขุ.อ. (ไทย) ๒๕/๓๑๐.

๘๕

ด้วยราคะจริต เพราะแม้แต่พระลกุณฏกภัททิยเถระผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภิกษุอสีติมหาสาวกที่เป็น
เอตทัคคะในด้านผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางการแสดงธรรมด้วยเสียงไพเราะเองก็ยังกล่าวถึงความ
ศรัทธาแบบโฆสัปปมาณิกาว่า
“คนที่หมิ่นเราในเรื่องรูปร่าง กับคนที่หลงใหลในเสียงของเราย่อมมีสภาพที่ไม่ต่างกัน
คือตกอยู่ในอานาจฉันทราคะ นั่นเพราะพวกเขาไม่รู้จักเราจริง”๑๑
๔.๒.๓ ผลกระทบของโฆสัปปมาณิกาต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน
นักเผยแผ่หรือผู้สอนศาสนาที่ดีต้องมี น้าเสียงเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟัง
ดังเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีพระสุรเสียงที่โน้มน้าวจิตใจ ไพเราะ สุภาพ นุ่มนวล
แจ่มใส ชัดเจน ชวนฟัง สละสลวย ไม่พร่ามัว ลึกซึ้ง กังวาน ประดุจเสียงพรหมหรือเสียงของนกกา
ระเวก ก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ดังนั้น พระสงฆ์ผู้เผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบั นจึงควรประกอบ
ไปด้ ว ยน้ าเสี ย งที่ ไ พเราะ สุ ภ าพ ชวนฟั ง และก่ อ ให้ เ กิ ด ความเลื่ อ มใสศรั ท ธา เช่ น เดี ย วกั บ
โฆสัปปมาณิกาที่ถือเอาความชอบในน้าเสียงจึงเกิดความชอบใจเลื่อมใส น้อมใจที่จะเชื่อถือศรัทธา
ดังนี้แล้วย่อมจะทาให้พุทธศาสนิกชนมุ่งหน้าเข้ามาหาธรรมที่พระสงฆ์เผยแผ่ รวมถึงการเล่าลือถึง
ความสามารถในการแสดงธรรมได้ไพเราะก็เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนมุ่งเข้าหาธรรมได้เช่นเดียวกัน
แต่ความศรัทธาแบบ โฆสัปปมาณิกานี้นอกจากจะส่งผลให้เกิดความน้อมใจเข้าหาธรรมแล้วยังอาจ
ส่งผลเสียให้เกิดความด่างพร้อยในพุทธศาสนาได้ด้วยเช่นเดียวกัน หากพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ผู้เป็นอุบาสิกาถูกครอบงาด้วยกามราคะจนขาดความยับยั้งชั่งใจมีความสัมพันธ์ทางกายเกินกว่าผู้
เผยแผ่และผู้เรียนรู้ เช่นเดียวกันกับรูปัปปมาณิกาในเบื้องต้น

๔.๓ การเผยแผ่ศาสนาของพระโมฆราชเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เลิศกว่าภิกษุผู้ทรง
จีวรเศร้าหมอง
พระโมฆราชเถระนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตั้งท่านไว้ในตาแหน่งของ
ภิกษุผู้เลิศด้วยจีวรอันเศร้าหมอง หรือเป็นภิกษุอสีติมหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะในด้านผู้เลิศกว่าภิกษุ
ทั้งหลายในด้านผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง ๑๒พระโมฆราชเถระเดิมเป็นชฏิลศิษย์ของพราหมณ์พาวรี ต่อมา
เมื่อพราหมณ์พาวรีต้องการจะทดสอบความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรม
ด้วยพระองค์เองจริงหรือไม่ จึงได้ส่งพระโมฆราชและศิษย์อื่นรวม ๑๖ คนไปเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหา
โดยพระโมฆราชได้ทูลถามองค์พระสมณโคดมว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โลกนี้ก็ดี โลกอื่นก็ดี พรหมโลกกับทั้งเทวโลกก็ดี ย่อมไม่ทราบ
ความเห็นของพระองค์ เหตุดังนั้น จึงมีปัญหามาถึงพระองค์ผู้มีปรีชาญาณเห็นล่วงสามัญชนทั้งปวง
อย่างนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจะพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชคือความตายจึงจะไม่แลเห็น คือ จักไม่
ตามทัน พระเจ้าข้า”องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบโมฆราชพราหมณ์ว่า
๑๑

ขุ.ธ. (ไทย) ๔๓/๗๓/๑๙๗.
๑๒
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อนุพุทธประวัต,ิ (กรุงเทพมหานคร:
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๒๘.

๘๖

“โมฆราช เจ้าจงมีสติพิจารณาดูโลกโดยความเป็นของว่างเปล่า ถอนความเห็นว่าตัวของ
เราเสียทุกเมื่อเถิด ท่านจะข้ามล่วงมัจจุราชเสียได้ด้วยอุบายนี้ เมื่อท่านพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้แล้ว
มัจจุราชคือความตายจักแลไม่เห็น”๑๓
เมื่อพระบรมศาสดาตรัสพยากรณ์ปัญหาของโมฆราชมาณพจบลงแล้ว โมฆราชมาณพได้
บรรลุพระอรหัตผลสิ้นอาสวกิเลสในทันที จากนั้นจึงได้กราบทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธ
ศาสนา และเมื่อพระโมฆราชเถระอุปสมบทแล้ว ปรากฏว่าท่านเป็นผู้มักน้อย สั นโดษ โดยท่านได้
บังสุกุลผ้ามาจากกองขยะ ป่าช้า และตามถนนหนทาง แล้วจึงทาสังฆาฏิจีวรด้วยผ้าเหล่านี้ พระเถระ
ยินดีเฉพาะการใช้สอยจีวรที่เศร้าหมอง ๓ ประการ คือ ผ้าเศร้าหมอง ๑ ด้ายเย็บผ้าเศร้าหมอง ๑ และ
น้าย้อมผ้าเศร้าหมอง ๑ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องพระเถระท่านในตาแหน่งเอตทัคคะว่า
เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง แม้ในเวลาที่เป็นโรคร้ายท่านก็ไม่เข้าไปอยู่
ในเสนาสนะ แต่อาศัยโคนต้นไม้ในที่แจ้งและใช้เพียงฟางข้าวคลุมกายเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นของ
ฤดูหนาวเท่านั้น จนพระบรมมหาศาสดาได้ตรัสถามพระเถระว่า
“โมฆราช ผู้มีผิวพรรณเศร้าหมองแต่มีจิตผ่องใส
ท่านเป็นผู้มีใจตั้งมั่นเป็นนิตย์
จักทาอย่างไรตลอดราตรี แห่งเวลาหนาวเย็นเช่นนี้”
ซึ่งพระเถระท่านได้ทูลตอบไปว่า
“ข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าประเทศมคธล้วนแต่สมบูรณ์ด้วยข้าวกล้า
ข้าพระองค์พึงคลุมกายด้วยฟาง แล้วนอนให้เป็นสุข
ย่อมเหมือนคนเหล่าอื่นที่มีการเป็นอยู่อย่างเป็นสุข ดังนี้”๑๔
ด้วยเหตุแห่งการนิยมยินดีในความสันโดษ มักน้อย และนุง่ ห่มแต่ผ้าที่เศร้าหมองนี่เองทา
ให้มีพุทธบริษัทเป็นจานวนมากติดใจในความสมถะสันโดษของท่านจนก่อเป็นความเลื่อมใสศรัทธาใน
ลักษณะลูขัปปมาณิกา คือ เลื่อมใสเพราะเห็ นความสมถะ หรือเลื่อมใสเพราะเห็นการประพฤติอัน
เคร่งครัดเข้มงวด ฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ใช้เครื่องอัฐบริขารเก่าคร่าคร่า อยู่ป่าเป็นนิสสัย เป็นต้น แม้
พระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ก็ต้องมีลั กษณะเศร้าหมองด้ว ยปัจจัยทั้งหลายอันได้แก่สิ่ งของบริขารไม่
ต่างกัน เช่น บาตรและจีวรจะมีลักษณะเรียบ, พื้น, ปราศจากความแวววาว ไม่มีความทะเยอทะยาน
อยากในรูป เสียง กลิ่น รส ยินดีในจีวร อาหารบิณฑบาต เสนาสนะที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคเท่านั้น
ซึ่งความเลื่อมใสในความสมถะและความประพฤติอันเคร่งครัดเข้มงวดของพระโมฆราชเถระย่อมจะ
ยังให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาไม่ยึดติดยึดมั่นอยู่กับความสวยงาม ไม่ยึดถือในสิ่งที่ไม่จาเป็นต่อการดาเนิน
ชีวิต ไม่หมกมุ่นอยู่กับความสุขสบาย ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับการประพฤติปฏิบัติเพื่อหา
หนทางไปสู่ความเป็นอริยะของบุคคล ทั้งนี้เพราะสิ่งที่มาพร้อมกับความสมถะสันโดษและความเก่า
คร่าคร่าของบริขารคือสัจจะความเป็นจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบแทรกอยู่ เหล่า
ลูขัปปมาณิกาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสวัตรอันเศร้าหมองของพระเถระท่านก็ย่อมจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อหา
ใจความสาคัญของธรรมนั้นไปด้วยเช่นเดียวกัน
๑๓
๑๔

ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๒๘๒/๔๖๘-๕๐๑.
ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๓๐๑/๒๕๖.

๘๗

๔.๓.๑ ผลดีของความสมถะเศร้าหมองที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
การใช้ความสมถะ ความสันโดษ ความเศร้าหมองเพื่อให้ เป็นที่ชื่นชมแก่พุทธบริษัท
ทั้งหลายจนกลายเป็นความเลื่อมใสศรัทธานั้นย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น
อย่างยิ่ง นั่นก็คือยังผลให้เกิดศรัทธาในผู้ที่มีลักษณะแบบลูขัปปมาณิกาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งผู้ที่มีความ
เลื่อมใสศรัทธาแบบลูขัป ปมาณิกาโดยทั่ว ไปจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบในความเก่าคร่าคร่าเคร่งขรึม และ
ประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบที่ถูกต้องอยู่เสมอ ยึดมั่นในอุดมคติอุดมการณ์ของตนเองอย่างแน่วแน่
มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ ได้พบไม่ยึดติดอยู่ในความสุขสบาย แต่จะยึดเอาความสมถะและ
ความสั นโดษเป็ นประมาณ ๑๕ทาให้ สามารถปฏิบัติตามแนวทางของหลักธรรมแห่ งพุทธศาสนาได้
โดยง่ า ย ยิ่ ง ตนเองมี ค วามสมถะสั น โดษมากเท่ า ไหร่ ก็ ยิ่ งจะเป็ น ความภาคภูมิ ใ จให้ มี ค วามวิ ริ ย ะ
พากเพียรในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น และความเพียรที่เกิดจากความศรัทธาแบบลูขัปปมาณิกานี่เอง
ที่จะทาให้บุคคลก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งอริยะเยี่ยงเดียวกันกับพระโมฆราชเถระอรหันตเจ้าที่ได้รั บการ
ยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นมหาสาวกผู้เลิศด้วยความสมถะเศร้าหมอง
๔.๓.๒ ผลเสียของความสมถะเศร้าหมองที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
การใช้ ค วามสมถะเศร้ า หมองเพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ ชื่ น ชมจนกลายเป็ น ศรั ท ธานั้ น สามารถ
ก่อให้เกิดผลเสีย ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกัน เพราะเมื่อบุคคลเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาในลักษณะลูขัปปมาณิกาและปฏิบัติตนตามต้นแบบที่ตนเองศรัทธาเช่นพระโมฆราชเถระแล้ว ก็
ย่อมจะมีทิฐิมานะว่าตนเองปฏิบัติได้ถูกต้อง เที่ยงตรง เคร่งครัดกว่าผู้อื่น ไปจนถึงไม่เชื่อฟังคาตักเตือน
สั่งสอนของผู้อื่นนอกจากผู้ที่ตนนับถือศรัทธาเท่านั้น ซึ่งบางครั้งความเคร่งครัดที่สุดโต่งเกินนี้ไปอาจจะ
ทาให้หลงติดอยู่กับข้อวัตรปฏิบัติของตนเองว่าเป็นหนทางให้พบความพ้นทุกข์ได้ ยิ่งปฏิบัติเคร่งครัดก็
ยิ่งยึดติดยึดถือจนในที่สุดก็จมอยู่กับความเศร้าหมองจากสมถะ สันโดษ และความคร่าคร่าเคร่ งครัด
ของตนนั่นเอง
๔.๓.๓ ผลกระทบของลูขัปปมาณิกาต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน
ในปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนผู้ชื่นชอบในความคร่าคร่าหรือเศร้าหมองอยู่เป็นจานวนมาก
ต่างชอบในเครื่องใช้ และความเป็นอยู่ ที่เศร้าหมอง เช่น จีวรเก่าคร่าคร่า เป็นต้น หรือมองเห็นการ
กระทาที่เคร่งครัดเป็นทุกขกิริยา การประพฤติอย่างเข้มงวด จึงทาให้เกิดความชอบใจ เลื่อมใส และ
น้อมใจที่จะเชื่อถือศรัทธา ส่งผลให้มีพระสงฆ์ผู้เผยแผ่ศาสนาพยายามที่จะกระทาตนให้เป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธาเหล่าพุทธบริษัทด้วยการมีวัตรปฏิบัติที่เข้มงวด แต่ ล้วนเป็นไปเพื่อลาภและสักการะเป็นส่วน
ใหญ่ การหลงติดอยู่ในความสมถะเข้มงวดของทั้งสงฆ์และฆราวาสนี้เป็นไปในลักษณะที่ยิ่งกระทายิ่ง
นับถือก็ยิ่งยึดติดว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องอันจะนาไปสู่ความเป็นอริยะ ซึ่งในท้ายที่สุดย่อมส่งผลให้เกิด
ความเสื่อมทางจิตใจและส่งผลเสียต่อพุทธศาสนาได้ในที่สุด

๔.๔ การเผยแผ่ศาสนาของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้เลิศกว่า
ภิกษุผู้เป็นธรรมถึก
๑๕

พระครูอนุกูลธรรมวงศ์, ศึกษาวิเคราะห์ปมาณิกาในพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๓, หน้า ๖๘

๘๘

พระปุ ณ ณมัน ตานี บุ ตรเถระนี้ องค์ ส มเด็จ พระสั ม มาสั มพุ ท ธเจ้ า ได้ ท รงตั้ งท่ า นไว้ ใ น
ตาแหน่งของภิกษุผู้เลิศกว่าเหล่าภิกษุผู้แสดงธรรม หรือเป็นภิกษุอสีติมหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะในด้าน
ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นธรรมกถึก พระเถระมีชื่อเดิมว่าปุณณะ ซึ่งเป็นชื่อที่ญาติทั้งหลายตั้งให้
แต่เพราะเป็นบุตรของนางมันตานีคนทั้งหลายจึงเรียกว่าปุณณมันตานีบุตร พระเถระท่านเป็นหลาน
ของโกณฑัญญพราหมณ์ หรือพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็น พระภิกษุสาวกคนแรกของพระพุทธเจ้า
พระมหาสาวกอัญญาโกณฑัญญะได้พิจารณาเห็นว่าปุณณมันตานีบุตรมาณพผู้เป็นหลานชายของท่าน
นั้นเมื่อบวชแล้วจักเป็นยอดธรรมกถึกในพระศาสนา ท่านจึงให้บรรพชาในสานักของท่าน ครั้นเมื่อ
ปุณณมันตานีบุตรมาณพอุปสมบทแล้วก็ได้บาเพ็ญซึ่งความเพียร ทากิจแห่งบรรพชิตทั้งปวงจนถึงที่สุด
พระเถระท่านได้กระทากรรมในโยนิโสมนสิการ ขวนขวายวิปัสสนา ไม่นานท่านก็บรรลุพระอรหัต
พร้อมคุณพิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖๑๖ นอกจากนี้ท่านยังเป็นภิกษุผู้ตั้ง
มั่นอยู่ในคุณธรรม ๑๐ ประการ คือ
๑. มักน้อย
๒. สันโดษ
๓. ชอบสงัด
๔. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
๕. ปรารภความเพียร
๖. บริบูรณ์ด้วยศีล
๗. บริบูรณ์ด้วยสมาธิ
๘. บริบูรณ์ด้วยปัญญา
๙. บริบูรณ์ด้วยวิมุตติ
๑๐. บริบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะ๑๗
สมัยหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมายังเมืองสาวัตถี ณ. ที่นั้นพระสารีบุตร
เถระผู้เป็นอัครสาวกและพระปุณณมันตานีบุตรเถระได้มีโอกาสพบกัน พระสารีบุตรได้สนทนาไต่ถาม
พระเถระท่านเกี่ยวกับวิสุทธิ ๗ ประการ๑๘ อันได้แก่
๑. ลีลวิสุทธิ ความหมดจดแห่งศีล
๒. จิตตวิสุทธิ ความหมดจดแห่งจิต
๓. ทิฏฐิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิ
๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย
๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นว่า ทาง หรือ
มิใช่ทาง
๖. ปฏิปาญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องเห็นทางปฏิบัติ
๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะกล่าวคือมรรคญาณ
๑๖

สมเด็ จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส, อนุพุทธประวัติ , (กรุงเทพมหานคร:
มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔.
๑๗
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๙๒/๒๐๑.
๑๘
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๙๘/๒๙๕.

๘๙

ในครั้งนั้น พระปุณณมันตานีบุตรเถระได้อธิบายความเกี่ยวกับวิสุทธิทั้ง ๗ ประการแก่
พระสารีบุตรเถระว่า
“วิสุทธิทั้ง ๗ นี้ย่อมเป็นปัจจัยอาศัยส่งต่อกันไปจนถึงพระนิพพาน เปรียบเหมือน ๗ คัน
ที่ส่งต่อ ๆ พลัดกันไปโดยลาดับ”
พระปุณณมันตานีบุตรเถระนี้นอกจากท่านจะเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ๑๐ ประการ
ข้างต้นแล้ว ท่านยังแนะนา ชักชวน ชี้แจง และแสดงธรรมทั้ง ๑๐ ประการให้แก่เหล่าพุทธบริษัทผู้เป็น
บริวารทั้งหลายในกรุงราชคฤห์อันมีพระภิกษุเป็นต้น ให้มีความอาจหาญร่าเริงและขวนขวายในการ
ปฏิ บั ติ ธ รรมเหมื อ นกั บ ตั ว พระเถระท่ า นเองด้ ว ย จนเหล่ า พุ ท ธบริ ษั ท ผู้ เ ป็ น บริ ว ารทั้ ง หลายใน
กรุ ง ราชคฤห์ อัน มีพระภิก ษุเ ป็ น ต้ นได้ ส าเร็จ เป็น พระโสดาบั น และเหล่ าพุท ธบริ ษัท ผู้ เป็ นบริ ว าร
ทั้งหลายในกรุงราชคฤห์อันมีพระภิกษุเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนให้ปรากฏแก่พุทธบริษัทในที่นั้ น ๆ
เสมอ ดังปรากฏความในรถวินีตสูตร๑๙ ว่า
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ. พระวิหารเวฬุวัน อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อ
แก่กระแต ในเขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ภิกษุชาวชาติภูมิประเทศจานวนมากในชาติภูมิพากันเข้า
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ ณ. ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ครั้งนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถามภิกษุชาวชาติภูมิเหล่านั้น ดังนี้ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย ในชาติภูมิประเทศนี้มีภิกษุรูปไหนหนอที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ชาว
ชาติภูมิประเทศยกย่องอย่างนี้ว่า ตนเองเป็นผู้มักน้อย สันโดษ สงัดเงียบ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ ปรารภ
ความเพียร สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะแล้ว ยังกล่าวถ้อยคาพรรณนา
ความมั ก น้ อ ย ความสั น โดษ ความสงั ด เงี ย บ ความไม่ ค ลุ ก คลี ด้ ว ยหมู่ ความปรารภความเพี ย ร
ความสมบู ร ณ์ด้วยศีล สมาธิ ปั ญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัส สนะ แก่ภิกษุทั้งหลายอีกด้ว ย เป็น
ผู้โอวาท แนะนาชี้แจงชักชวนพวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ให้อาจหาญ ร่าเริง”
ภิกษุชาวชาติภูมิประเทศเหล่านั้น กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในชาติภูมิประเทศนี้ ท่านพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้ที่พวก
ภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ช าวชาติภูมิประเทศยกย่องว่า ตนเองเป็นผู้ มักน้อย สันโดษ สงัดเงียบ ไม่
คลุกคลีด้วยหมู่ ปรารภความเพียร สมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะแล้ว
ยั ง กล่ า วถ้ อ ยค าพรรณนาความมั ก น้ อ ย ความสั น โดษ ความสงั ด เงี ย บ ความไม่ ค ลุ ก คลี ด้ ว ยหมู่
ความปรารภความเพียร ความสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ และวิมุตติญาณทัสสนะ แก่ภิกษุ
ทั้งหลายอีกด้วย เป็นผู้โอวาท แนะนา ชี้แจง ชักชวนพวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ให้อาจหาญร่าเริง”๒๐
เพราะความที่พระปุณณมันตานีบุตรเถระท่านดารงต้นตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเช่นไร ก็ สั่ง
สอนบรรดาศิษย์และพุทธบริษัทอื่น ๆ ให้ดารงอยู่ในคุณธรรมนั้นด้วย องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงทรงตั้งท่านไว้ในตาแหน่งเลิศว่า
ภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นเลิศกว่าเหล่าภิกษุผู้แสดงธรรมซึ่งเป็นสาวกของเรานั้น คื อ ปุณณะ
ลูกชายนางพราหมณ์มันตานี ดังนี้ เนื่องด้วยพระปุณณมันตานีเถระมีวาทะในการแสดงธรรมลึกล้า
ด้วยอุปมา ง่ายแก่การเข้าใจ กล่าวคือ พระเถระท่านแสดงธรรมที่ตนเองมีความรู้ความเข้าใจเป็นอันดี
๑๙
๒๐

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๙๒/๒๐๑-๒๐๙.
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๙๒/๒๐๑-๒๐๗.

๙๐

เนื่องจากเป็นธรรมที่ท่านยึดถือปฏิบัติมาด้วยตนเอง ท่านปฏิบัติตนอย่างไรจึงได้สาเร็จมรรคผลท่านก็
สอนให้เหล่าพุทธบริษั ทสานุศิษย์ปฏิบัติตนเช่นเดียวกันกับท่าน เหตุนี้ จึงมีสานุศิษย์พุทธบริษัทเป็น
จานวนมากที่ชอบใจในการแสดงธรรมของพระเถระ กล่าวกันว่ามีภิกษุถึง ๕๐๐ รูปสาเร็จอรหัตผล
จากการฟังธรรมที่พระเถระท่านสาธยาย เหล่าภิกษุศิษย์พระเถระล้วนมุ่งตรงต่อกถาวัตถุสิบประการที่
อุปัชฌาย์อาจารย์สอนสั่ง เพียรระวังเคร่งครัดปฏิบัติตามโอวาท จนสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉท
ประหารพ้นพันธนาการแห่งทุกข์และบรรลุสุขอย่างแท้จริง
๔.๔.๑ ผลดีของความเป็นธรรมกถึกที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา
การใช้ค วามเป็ น ธรรมกถึ กเพื่อ ให้ เป็ นที่ ชื่น ชมแก่ พุท ธบริษั ททั้ งหลายจนกลายเป็ น
ความเลื่อมใสศรัทธาเช่นพระปุณณมันตานีเถระนั้นย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือยังผลให้เหล่าพุทธบริษัทผู้ได้ฟังธรรมมีความรู้ความเข้าใจและเกิดเป็นความ
เลื่อมใสศรัทธาแบบธัมมัปปมาณิกา คือ ได้พิจารณาด้วยปัญญาตนจนเห็นสารธรรม หรื อการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ อันเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เห็นว่าธรรมที่ได้ฟังเป็นสิ่งสูงค่าที่ควร
น้อมนามาสู่ตน เห็นว่าธรรมที่ได้ฟังมีเนื้อหาสาระ มีอรรถ มีนัย ควรแก่การศึกษาและนาไปประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้แล้วจึงชอบใจเลื่อมใสและน้อมใจที่จะเชื่อถือ ศรัทธา แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เองก็ยังตรัสสรรเสริญบุคคลผู้มีศรัทธาความเลื่อมใสแบบธัมมัปปมาณิกาว่าเป็นไปเพื่อหนทางแห่ง
ความสุขอย่างแท้จริง โดยทรงสรรเสริญว่า
“โย ธมฺม ปสฺสติ โส ม ปสฺสติ
โย ม ปสฺสติ โส ธมฺม ปสฺสติ๒๑
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นจึงจะเห็นเรา
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม”๒๒
ดังนี้แล้วผู้ที่มีศรัทธาแบบธัมมัปปมาณิกาจึงเป็นผู้ที่มีสติ ปัญญา และพิจารณาใคร่ครวญ
ในเนื้ อ หาแห่ ง ธรรมที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง ว่ า เป็ น สิ่ ง จริ ง แท้ เป็ น ที่ พึ่ ง ของชี วิ ต เป็ น เหตุ ใ ห้ ต นมี ค วามยึ ด มั่ น
หมั่นเพียร อดทน รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักกาล รู้จักประมาณ รู้จักสถานที่ รู้จักบุคคล ๒๓ยึดถือ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามตามต้นแบบคือธรรมที่ก่อให้ตนเองเกิดศรัทธา องค์สมเด็จพระมหาศาสดา
ได้ตรัสสอนให้เหล่าพุทธบริษัทเว้นจากการประมาณในบุคคล แต่ให้ยึดถือเอาธรรมเป็นสิ่งควรศรัทธา
สูงสุด ความว่า
“เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายจงอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคล และอย่าได้ถือ
ประมาณในบุคคล ย่อมทาลายคุณวิเศษของตน เราหรือผู้ที่เหมือนเราจึงพึงถือประมาณในบุคคลได้”
๔.๔.๒ ผลกระทบของความเป็นธรรมกถึกที่มีต่อการเผยแผ่ศาสนาในปัจจุบัน
เนื่องจากมีพุทธศาสนิกชนจานวนมากในปัจจุบันที่เข้ามาศึกษาธรรมในพุทธศาสนาอย่าง
จริงจังพระสงฆ์ผู้เผยแผ่ศาสนาในปัจจุบัน จึงจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ในธรรมจนสามารถแถลงเรื่อง
ล้าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่ งยากซับซ้อนให้ผู้ อื่นเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยัง จะต้องมีความรู้ใน
๒๑

สุส. (บาลี) ๑๗/๒๑๗/๑๔๗
ส.ข. (ไทย) ๑๗/๘๗/๑๑๕-๑๒๐.
๒๓
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔.
๒๒

๙๑

ศาสตร์หลายๆ ด้าน และต้องฉลาดในการเลือกใช้วิธีอธิบายเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความเชื่อถือศรัทธาและยอมปฏิบัติตาม เช่นเดียวกับธัมมัปปมาณิกาผู้ถือเอาความชอบในธรรม บุคคล
ผู้พิจารณาด้วยปัญญาจะเห็นสาระของธรรมหรือการปฏิบัติดีปฏิบั ติชอบ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ทาให้
เกิดความชอบใจ เลื่อมใส น้อมใจที่จะเชื่อถือ โดยบุคคล ๓ จาพวกต้น คือ รูปัปปมาณิกา โฆสัปปมาณิ
กา และลูขัปปมาณิกา ยังมีทางที่จะทาให้เกิดความด่างพร้อยแก่พุทธศาสนาได้ ทั้งอาจเกิดจากความ
ติดใคร่ถูกครอบงาชักพาไปด้วยความหลง ถูกพัดเวียนหรือติดอยู่แค่ภายนอก ไม่เข้าถึงสาระแห่งทา
ส่วนผู้ถือธรรมเป็นประมาณจึงจะรู้ชัดในธรรมอย่างแท้จริง ไม่ถูกพัดพาไป และเข้าถึงธรรมที่ปราศจาก
สิ่งครอบคลุม พระสงฆ์ผู้เป็นธรรมกถึกอันก่อให้เกิดศรัทธาแบบธัมมัปปมาณิกาจึงส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจในธรรมอย่างแท้จริงในปัจจุบัน
สรุ ป ว่ า การเผยแผ่ ศ าสนาของพระเถระด้ า นรู ปั ป ปมาณิ ก า โฆสั ป ปมาณิ ก าและ
ลูขัปปมาณิกาล้วนมีผลดีและผลเสียด้วยกันทั้งสิ้น ผลดีย่อมยังความศรัทธาของผู้พบเห็น หรือผู้ฟังให้
เกิดความชื่นชอบ เพียงแค่ได้เห็นและได้ยินเสียงเท่านั้นก็สามารถยังพุทธบริษัทให้เลื่อมใสเป็นจานวน
มาก ส่วนผลเสียนั้นแม้ชนทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความศรัทธาเมื่อเห็นรูปหรือฟังเสียง ล้วนแล้วแต่เป็น
ความชอบโดยพิจารณาเพียงภายนอกเท่านั้น เป็นความศรัทธาที่คลอนแคลนไม่มั่นคง เพราะรูป เสี ยง
นั้ น ต่ า งมี ค วามชรา เป็ น อนิ จ จั ง ที่ ไ ม่ เ ที่ ย งแท้ เก่ า และเสื่ อ มคร่ าคร่ า ไปตามการเวลา ต่ า งจาก
ธัมมัปปมาณิกาที่ผู้ศรัทธาในหลักธรรมสามารถนาหลักธรรมนั้นไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
สามารถทาในตนมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข เกิดความสงบสุขในสังคม ไม่เกิดความเดือดร้อน ยิ่งปฏิบัติ
ให้รู้แจ้งเห็นจริงก็สามารถบรรลุถึงจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาอันได้แก่พระนิพพานได้

บรรณานุกรม
๑. ภาษาบาลี-ไทย:
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕.
. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙.
(๑) คัมภีร์:
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาอรรถกถา. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงพิมพ์วิญญาณ. ๒๕๕๓.
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ
(๒) หนังสือ:
คณาจารย์ แ ห่ ง โรงพิ ม พ์ เ ลี่ ย งเชี ย ง. อนุ พุ ท ธประวั ติ ฉบั บ มาตรฐาน . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑๒๗.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๖.
. พุทธประวัติ ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๗.
เปลื้อง ณ. นคร. พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๐.
ฟน ดอกบัว. พระพุทธศาสนากับคนไทย. (กรุงเทพมหานคร: โสภณการพิมพ์. ๒๕๔๒). หนา ๓๐๐.
พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน (สมาน พรหมอยู (กลฺยาณธมฺโม)). เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนา. พิมพ
ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จากัด, ๒๕๔๔.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพครั้งที่ ๑๑. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๖.
. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ชําระเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๕.
พระมหาสมเกียรติ วรยโส (ป.ธ.๙). สิริธรรมกาย. ปทุมธานี: สานักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย,
๒๕๕๗.

๑๐๐

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. ประมวลประวัติพระเถระ พระเถรี อุบาสก อุบาสิกาสมัยพุทธกาล. นครปฐม:
โรงพิมพ์ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์, ๒๕๕๖.
สมเด็จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ธรรมวิภาคปริ เ ฉทที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒๓.
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕.
. อนุพุทธประวัติ. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร). มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,
๒๕๔๖.
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต . ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
สามารถ มังสัง. ศรัทธาอาศัย : ภัยของพุทธศาสนา. ผู้จัดการรายวัน. ๒๙/๐๙/๒๕๕๗.
เสฐียร พันธรังสี. ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ผดุงวิทยาการพิมพ, ๒๕๑๖.
สานักงานราชบัณฑิตยสภา. จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน. ฉบับที่ ๒๘ .๒๕๓๖.
(๓) วิทยานิพนธ์:
พระกิตติศักดิ์ ยโสธโร. “บทบาทของพระสารีบุตรเถระในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .
๒๕๓๙.
พระครู อ นุ กู ล ธรรมวงศ (ประยู ร วิ ส ารโท). “ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปมาณิ ก าในพระพุ ท ธศาสนา”.
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓.
พระธวัช ธนิสฺสโร (อินทะไชย). “การศึกษาชีวิตและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภาวนาวิสุทธา
จารย์ (ทองใบ). วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
พระมหายุทธกร ปญฺญาสิริ (สัจจรัตนพงศ). “ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๔๖.
สวัส ดิ์ เพ็ญประไพ. “การศึกษาบทบาทของพระธรรมกถึกในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา: ศึกษา
เฉพาะกรณี พ ระปุ ณ ณมั น ตานี บุ ต รเถระ”. วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต .
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
พระไตรปิ ฎ กออนไลน์ ฉ บั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . (ออนไลน์ ) . แหล่ ง ที่ ม า:
http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu. [๖ ธ.ค. ๒๕๖๐].
พิ ณ จ์ ท อง แมนสุ มิ ต ร์ ชั ย . ธรรมะรั บ อรุ ณ . แหล่ ง ที่ ม า: https://www.gotoknow.org [๒๖ ธ.ค.
๒๕๖๐].

๑๐๒

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
ว/ด/ป เกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

: พระมหาสุเทพ ฉนฺทสุทโธ (มะแป้นไพร)
: ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑
: กรุงเทพมหานคร
: นักธรรมเอก สานักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
: ประโยค ป.ธ. ๓ สานักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
: ป.บส. รุ่นที่ ๙, พธ.บ. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๖๒
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ประสบการณ์การทางาน : ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดลานบุญ
ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
อุปสมบท
: ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒
สังกัด
: วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หน้าที่
: ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลานบุญ
ปีที่เข้าศึกษา
: พ.ศ. ๒๕๕๙
ปีที่สาเร็จการศึกษา
: พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่อยู่ปัจจุบัน
: วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์
: ๐๘-๑๓๘๒๙๕๓๖

